/ 0hfl

Radhusboden vedrørende

153 •

_

161? 6/7 Givet for en lås til rådhusboden.
1612 25/H Givet for 24 deller,som blev forbrugt til den kælder
ved Hans Buck(Nørregade 2) og for 1 x lo alen træ til fod
stykke, 5 x 7 alen træ til nævnte kælder og I50 søm.
Betalt kleinsmeden for 2 hængler og 2 kramper til en

dør

for samme kælder samt betalt brolæggeren,der reparerede
stenbroen uden for døren, dertil 1 læs sand.
Store søm til at slå det vindue med,som var på den inderste
dør og betalt 2 tømmermænd som arbejdede med nævnte kældere
i 2 dage.
1617 26/7 Givet for søm til et skur over boden nord for porten.
1618 16/3 Spiger til rådhusboden og en lægte til underlag ved bodvinduet
I650

9/8 Brugt til et skur over rådhusboden 18 brædder og 1 x

12 alen

spær.
Sag i tingbogen 164-0 En borger,som havde lejet rådhusboden
og lagde loft over den klagede over at en anden borger lod nogle bønder
soldater brække den ned og flytte bræderne over til sin port.
I626 lejede kræmmeren Jørgen Hauchen rådhusboden og kælderen,deri et
lille bord og 6 hylder, for et
år fra 1 .februar.
N.B.

Den øverste "kælder",som blev udlejet sammen med bodenudenfor
har ligget i højde med gaden.Ellers kunne man heller ikke bruge
en
rummet til at køre / brandsprøjte ind i senere. Det gjaldt også
den øverste fangekælder ud til fangegården,hvis indgangsdør var
lige ved porten.
Da der i den ældste tid tales om 3 fangekældere, har den neder ste ud mod Torvet også Været benyttet. Da sprøjte huset blev
indrettet ca. 1697 blev den nederste kælder ud mod Torvet brugt
til bræmdekælder.Der var en lem derned til ved siden af porten
til sprøjtehuset. I en periode var der altså kun 2 fangekældere,
men efter l8o3

kom der 4 nord for porten og 2 syd for, d.v.s.

lige op til porten.
Arresterne ud mod Torvet havde bjælkeloft.Derimod havde de to
til gården hvælvinger og tykkere mure.Det gjaldt også det lille
arkivrum,der lå oven oven.Her må være en vis forbindelse.

Køge Arkiverne

/ 0 K ~ Ty

Rådstuen vedr.
1611

154.

Beklages at nogle store stykke "huggen" sten,der sad i den store
skorsten på rådstuen, var solgt for billgt.

1616 26/7 Betalt for 27 læs ler,som kom over rådstuen, og 1 læs halm,
der blev æltet i leret og kom over rådstueloftet.Anders hjalp
at vinde leret op,og Niels trådte leret.
1616 16/8 Kom til rådhusruderne,som blev brugt, 13 lispund bly
Givet drageren for at bære blyet til kirken(kalkhuset),hvor
det blev støbt. Blytækkeren fik en tønde, han skulle bruge,
tillige 2 pund Jyster ?,1 mark voks og 15 bismer mark tin til
at lodde med, 2oo blysøm og ko andre søm. (Bismer og mark var
gamle vægtenheder), f.eks. var 1 mark 6 pund.
1616 18/8 Betalt Søren Murermester for 178 glasserede astrag)fliser) som
blev lagt i rådstuen.
1616 26/8 Kom til rådstuen en jernkakkelovn,som byfogeden udtog, og given
for en jernfod dertil.Given drageren for at bære kakkelovn op i
rådstuen.
Samme tid havde David Blytækker været her med sin hjælper i
12 dag til mad og øl og for seng til dem begge.Og given for
kul og ved,som de brugte da de loddede.
1616 I7/9 Given Morten Glarmester for rådstuevinduerne at reparere og
for søm til vinduerne.
1617 3/1 Given Søren Murmerster for 2 læs mursten,han åg til rådhuset til
den skorsten, læs mursand og 5 lfiegter.fcil lad, 22 sk.
I617

1/3 Given Søren for den skorsten på rådhuset, desuden kalkslageren
k mark
sk.

I617 l/k

Given Søren Murrermester for nogle ny tagsten, han skød li taget
på rådhuset og for 5 ny tagsten , 9 sk.

1622 11/12 Given for en kobberpibe til kakkelovnen på rådstuen, 25 mark
og given en snedker for 2 tørie svenske brædder til et spjæld
i skorsten for samme kakkelovn.Og given en murerkarl for at
hugge hul på muren til nævnte spjæld.
Fangehuset
I627 2-k/Z

Muret et hul mellem, begge byens fangehuse, at Karen Bagers og
Anne Poulsdatter ikke skulle komme sammen.Desuden tilmuret en
skorstenspibe i samme fængsel.

Køge Arkiverne

155.

Kæmnerregnskaber 1624-3o, nr. 126!
1624 24/2

Betalt bysvenden for en sparebøsse til rådstuen.

1627

6/8

Muret et hul mellem begge byens fangehuse, at Karen Bagers
og Anne Poulsdatter ikke skulle komme sammen. Item til muret en skorstenspibe i samme fængsel.

1627

25/8 Betalt en tømmer 1 4 dage for han færdiggjorde et skille rum på rådhusloftet til de tusinde musketter og anden muni
tion.Er brugt til de skilderum tværs over loftet,så og til
en dør og et slagvindue for gavlen, 4 tylter deller. Søm i
bjælkerne til at hænge musketterne på

164o

april.Johan Stenhugger (Marqvardsen) for sten at hugge til råd hustrappen og til murermesteren for samme sten at indmure.

164o

2o/4 Betalt for søm til at hænge læderspande og trommer på udi
rådhus gangen.

1643

2l/lo . Murermester for at indmure en jernstang på rådhustrappen.

Kæmnerregnskaberne 1595-96(reg.lo8 b.nr. 127)

nævner følgende1

Simon Pedersen rådmand for hvis tagsten,som er kommen til rådhus bygning. Er ikke specificeret hvor mange tusinde tagsten. Betalt

31 rdl.l mark. og 5 sk.( loo tagsten kostede 1637 6 mark).
2o dl. 1 mark er given for 9 læster kalk,købt til porten af færdig gøre og anden byens behov(l595-96). R.A.
lGo9-lo K æmn err eg nsk abe r. ft.A.

En lås med 4 nøgler til Fangehuset og en taskelås til fængslet.

1615

Et grønt bordtæppe til rådhuset og ny potter til kakkelovnen i
rådstuen.

er

1622

"Agerede tyske Student/Komedie på Rådhuset"

1623

Arent Fægter fik bevilling
rådhuset(Kæmerregn.)

til at sætte en fægtearm op på

Køge Arkiverne

Vedrører de to udvendige trapper

163? 22/7

Igg

Anvendt på trappen inden i fangegården,som går op til råd -

stuen igen at lade forfærdige med tømmer af nyt og anden tilbehøring,
som ganske var forfalden.
Først til stolper og spær og andet på samme trappe 9 stk. gullands 12

alen træ.Dernæst til en fod under stolperne og en stor egeløsholt. Og er
medgangen til trin på trappen og til vindskeder derover 1 /2 tylt svenske
deller.6 store spir til at gøre tømmeret fast oven og under.
Oven over bemeldte trappe på spærerne er forbrugt til at hænge tagsten
på 1 1/2 tylt lægter.To tømmermænd for 4- dages arbejde med trappen. En
del af de gamle tagsten var forfaldne,derfor købt loo nye sten.
Således er også medgangen på den murede trappe,som går op til r&dstuen,
som i lige måde blev forbedret, og dertil brugt loo ny Tureby mursten.
Her foruden er muren bag under trappen ud til rådhusporten.som tilforn
stod åben-,bleven forhøjet og ganske tillukket .Dertil medgangen 3oo hol1 andske klinekerter,eftersom muren på det sted er med samme slags sten
opsat. Nok er muren på den søndre side for fangegården ud til Byesgård
bleven forhøjet “fra rådhustrappen derinde11 og langs igennem hen til Hans
Bucks husstolpe.For at skåne muren mod regnvand blev lagt 60 tagsten der
på .
1665 trængte arrestbygningen syd for porten og de to trapper igen til en
reparation.Man hentede 3 læs kampesten på Klostergården " til at mure med"
på arresten samt 2 stabler og 1 stor krampe til at hugge ind i muren.Der
blev købt deller og bastreb til stillinger.Kæmneren tingede med murer mesteren om muren,der var ganske fofalden "så og om trapperne og tvende
trappe tage1,1som skulle lægges og 'understryges. Man købte 2o ølandssten
til trappetrin. 2 læs mursten,116 tagsten,1 læst kalk,2 læs ler og 2 læs
sand samt hår.
Tømmeren fik betaling for " en n y trappe at gøre og et skur (tag) over
samme trappe, så pc.: muren at beklæde for stentrappen11.hvortil medgik

egeløsholt til fodstykke under skuretC

1

) og trappen.Dertil kom 12

la* tere, 2 stk.lo alen træ til spær og 2 stk. 16 alen træ til stolper.
9 deller og 1 stk.7 alen træ 11til at klæde for trappen". Smeden fik be Køge
tal ing for at slå et anker i muren til at gøre skuret fast
med,.Arkiverne

157.
Ksome rre gaflkflfrftr 16 3X.-.3.6, nr_^,,1^7..
For en nv toldbodfsom er bygget på Køge rådhus*
1632

-

24/5 8stk.gullandske bjælker 16 alen lange,
4

-

-

14

6

- egeplanker til poster og vinduesrammer

4

- gullands træ, 13 alen,

7

- lange svenske deller.

3o/5 Købt 4 store søm at gøre skillerummet fast,looo mursten
købt samme dag.
14/6

Købt 8 lispund, 8 skålpd. stangjern,7 læs ler og 4 læs mursand.

15/6

Betalt Peder Snedker arbejdsløn for 2 store egevindueskarme
med 3 buer i hver karm og 4 jernstænger i hver karm,som
han havde gjort til samme toldbod op; sengekammeret "som der
er hos".

3o/7

Betalt glarmester for 11 nye vinduer han gjorde til told '■*,

boden og sengekammert.Samme dag betalt murermesteren for at
mure de nye karme fast.
ll/lo

Betalt kleinsmed for søm at beslå med og for hængseler og
låse på toldboden og sengekammeret

8/3

Betalt kleinsmed for en dobbelt lås og 2 nøgler til rådhusdøren og 2 hængler til samme dør.

23/3

Betalt en snedker "for han satte træ i en bagstol(med ryg
stød) på rådstuen.

3o/6

Betalt en snedker for lister han satte omkring døren
uden for rådhuset.

30/7
■^

Givet Jørgen Glarmester for 2 gamle vinduer han gjorde

til

t
pas på rådhuset ved trappen ud til rådhusgftrden og for
3o ny ruder,som er sat i disse to gamle vinduer,desuden i
de &ndre vinduer,som sidder derhos.

-

18/9

Givet kleinsemd for en jern scholt med 3 kramper til den
..port nå. vejerhuset ud til gården.
Samme ar foreligger der regnskab for en ny stald på li
S—iUger, som blev opført, (fra plankeværket ind til
rådhusgården) (Hertil 25oo mursten).

Køge Arkiverne

Og det hedder videre om murermesterens fortsatte arbejde: (1637 22i 7)
Først da er Muren på den søndre Side for Fangegården ud til Stræde't
(Bygårdsstræde) fra Rådhustrappen derinde og langs igennem helt til
Hans Bucks Husstolpe(Hans Buck,som boede hvor Arresthuset ligger,
ejede tillige to boliger ud til Bygårdsstræde) bleven forhøj et,på det
at Fangerne ikke derover skulle springe.udbryde eller undkomme.Hvortil
såvelsom udi Fangekælderne,på dets tilhørende Trappe,item udi Dørkarme,
Stablerne og andet sligt med ind at mure, og ellers andetsteds derinde

hvor fornøden gjordes at forfærdige.Er medgangen og forbrugt 18 21 ny
Tureby Mursten,købt af Erich Helmers, loo er 5 1/2 Slette Mark.
Så og at kalke Borgekælderen(den øverste fangekælder) hvid indeni,der
til brugt 6 Tønder skaansk Kalk, købt af fremmede ved Havnen, 2 oSk. Tøn
den.
Oven over på berørte Mur
skulle gøre Muren

er lagt og kommen på det, at Vandet ikke

nogen Skade, 6o ny Tagsten til Dække derover.

Til samme Murens Forhøjelse er forbrugt til Stilling,som Murermesteren
havde at stå på, if 2 Tylt Grandener. Blev lagt tværs over Strædet
på nogle 12 alens Træ med den ene Ende på forbemeldte MU r og den anden
Ende på Plankeværket ind til den store Rådhusgård.

1637 2/5 Bekostet en ny Lås for den store Dør ud til Rådhusgården.som
er lige mod den store Dør ud til Torvet.

1645

indeholder kæmnerregnskabet følgende udgifter: "*?ulff Pottemags r

for tvende Røgpiber, som går fra Kakkelovnen i Borgernes Kvartersal og
gennem Væggen på Muren i Rådhusporten, for at Røgen bedre kunnne drage"
Man foretog også reparation " af Pillen af Muren i Rådhusporten’under
Toldbodvinduet,som nedentil af Vogne og daglig Færdsel er foæstødifc

og

bortkørt". På grund af prinsens sygdom skulle der gøres "Skudvinduer
for Prinsens Sovekammer (stue) indentil i Rådhusgården,fordi der ingenf
var tilforn11. Af tingbogen 1635 ll/5 fremgår det, at man gik fra vejes^j'
huset på toldboden ud i ,rådhusgården.

Køge Arkiverne

Rådhusets lokaliteter

1631 3/6

158 a.
*

Købt en læst kalk,som p& rådhustrapperne,pillerne for døren
og kælderhalsen ud til Torvet såvel andetsteds på huset at
bruge til.

I 3/6 Given en flensborger-skipper for 25o mursten til arbejde både
på pillerne uden for rådhusdøren og på trappem e . Given dlandssten.som blev lagt udi kælderhalsen og på den pille uden for"
rådhusdøren. Hver ølandssten 28 sk. ? (8e fodnote )
13/6

Given skipper Oluf for 7 egestolper,som er lagt til trin på
trappen op til rådhusdøren ud til Torvet^
Given den tyske murermester Fantell for dette arbejde efter
register, 4 slette daler.

-

I 6/7

Given 8øren 8nedker for den rådhusdør til tolderens lose
ment (tolderen Aug. Welloir var antaget), som Anders Bager
boede 1. at færdiggøre,som var meget brøstfældig.

-

I 6/7

Given Wentzel Kleinsemd for lo nye vinduesbuer t11 den stue
tolderen holder hus udi, som han beslog, (med jern). 2 mark
og 4 sk. for hver bue han beslog, desllgeste 4 tværjern til
vinduerne a 5 sk. stykket

-

16/7 Given for tvende huller at opmure på rådhuset,som(hvor)
vægten blev fraflyttet(1632 regnskab for en ny toldbod,der
efter regnskabet må have indeholdt vejerhuset tillige)
7/8 • Given Pantell murermester for 3 dages arbejde han og kalk
slageren gjorde udi kælderne,Inden i gården og andet steds.

1682

25/2 Peder Snedker given for 2 store vindueskarme han gjorde
WellowB stue(tolderens).

1636 24/5

-

24/9

1636 24/9

i

Given Jens Glarmester for 242 nye vinduer 1 salen,hvor for
nøden gøres, a 1 sk. stk. (ruder ?).
Item leveret bysvenden for søm til at hænge og slå læder
spande op på rådhuset, 4 sk.
Given brolæggeren for den bro ude på gaden neden for trap
pen op til rådhusdøren at lægge(tolderens indgang).
Bekostet på køkkenet både på taget og andetsteds.Først de gam
le tagsten at aftage på begge sider.Dernæst er lægterne på
8amme køkken overset og udygtige afslået og igen med nye for
bedret .Dertil brugt 2 1/2 tylt.Forbrugt andetsteds,hvor de
gamle søm var rustne,således udi den lude over køkkendøren.
Således er spærene på køkkenet blevet forbedret, foruden med
nye skalke.som de sidder slået til spærene med store søm. På
den nordre side af samme køkken er taget gjort af ny,hvortil
blev brugt 2ooo tagsten.Indnu given for loo andre tagsten som
blev hængt blandt de andre, hvor tømmermanden havde lægtet for
vidt imellem.
6
Given Carsten og Clemmen murermestre til arbejdsløn for det

n
«
^
kenhU8’de8,
lige8te 13 dl. 1 mark.
at ganske skielne,understryge
og omlægge,
Udi samme køkken gjort 6 vinduer,som blev taget af prinsens
stue.
Ølandsstenene blev lagt i kælderhalsen til
stadskælderen og på
den pille uden for rådhusdøren.Der kan her
være tale om densekskantede pille,der stadig ses.

Køge Arkiverne

158 b.
1636 24/9CKøkkenet fortsat)
På siden hos køkkendøren er kommen tvende nye slagvinduer,
som Hans Snedker gjorde a 1 rdl. stk. Nok derpå kommen 2 par
nye hængsler, a parret 24 sk. Og

kom der marner og kroge for

1 mark.Nok given kleinsmeden for l&sen for køkkendøren han for
færdigede . Forbrugt Yetadskalk på den søndre side køkkenet,a td.
2 mark.
1636 27/5 Given natmanden for en af Hans fyrst. N&des^Prinsens, hunde,
som lå død i stalden, han derfra udførte.
Item er gjort 2 nye stiger til sejerværkets fornødenhed.Til
den ene kom

2 x 14 alen træ, og til den anden 2 ■tore læg

tere .N0k til tremmer udi tvende stiger

2o enebærstager,2o sk.

(öenere tales om en trappe op til sejervabrket).
1713 29/9

Givet til tolderen Nie. Edingers kokken«
2
3
3
1
4

1713 I 4/I 0
-

8/11

3/7

at reparere*

egefodstykker a 7 alen,
firskårne egestolper, 4 I /4 alen lange,
egeløsholter,
stk. lo alen træ,
svenske brædder til køkkendøren.

For den store vejerbjælke,som var meget brøstfældig,
at reparere på vejerhuset, dertil 1 lispund jern.
Karen Malers for hun med "Bliant og Kønrøg* oppudsede
kakkelovnen på rådhuset. Item Hans Pottemager(Mortensen)
for han med pottemagerier har opmuret kakkelovnen og udspækket den.
Givet glarmesteren for et ovalt vindue gjort og indsat på
den yderste dør(forstuedør). En snedker havde først be klædt døren for Sdingers residens med 1 tylt gode svenske
deller.(“Det hedder om døren* in port i flammer)

Køge Arkiverne

159.
1637 2/5 Givet en kleinsmed for låsen på den store dør ud til lådhusgården,som er lige imod den store dør ud til Torvet,han for
færdigede, 1 1 / 2 mark.

1638 28/4 Betalt for 53 vinduesbuer a 2o sk.og for 3o(2 o)lysholdere a
12 sk.
Nok for en stor vinduesbue med 3 vinduer udi og oven et skil
lerum igennem,fik derfor 4 dl.2 mark.
For 53 buer,dertil 82 vinduesjern og nok til bemeldte buer 2 oo
søm.
Givet for 2 par hængsler og stabler til begge dørene ved rådstuen(huset) a hvert par 2 mark.
En nøgle til kælderdøren under rådhuset. Og for en taskelås
til den yderste kælderdør og 3 nøglerdertil(byens part).
En glarmester fik 80 dl.for vinduerne at forfærdige.Købt 3 1 /2
tusinde låsesøm og nok 5oo dertil.
1645 31/1 Forbrugt og lagt på gulvet i Borgernes kvartersal.hvor de for
rige var i stykker og borttrådt,2 nye fjelle af mit eget tøm
mer a 1 mark.
28/5 Rep. pill,en af muren i rådhusporten under toldbodvinduet.
5/7

Rep. den store hammer,der slå timeslag.Kleinsmed.Item gjorde
en ny splitte til vindfangen og forbedrede en lænke derhos.

-

25/8

-

gården.Kleinsmed* 3 par hængsler til samme skodder,de hænger
ved og udi.
28/11 Murermester for nogle trin i den nederste fangekælder- 1rappe,
som var udbrudt,og for noget andet-arbejde neden under døren
for samme trappe.

Der skulle gøres skudvinduer på prinsens sovekammer ind til

165o 19/2 Købt loo tagsten til Nørreport og Kongens stald.Var afblæst i
den store storm.Flyede også rådhusgulvet med astrag,købt hos
potternegeren.
Betalt bysvenden, som lod en puster køre til rådstuen.
23/3 Betalt snedker for vinduesbuer at gøre på rådhuset og for et
trin op til rådhuset at forbedre, en liste på døren samt en
ræk. Købt 1 tylt brædder^til samme trin og 2 store lægter
til rækken, (til trappen)
5/4

Betalt glarmester for de vinduer han gjorde i "Løgteret".

Købt blik at beslå Løgteret med og søm.En snedker^for Løg teret at gøre. lo mark.
-

5/5
I 0/6

16/6

1 1 /6

For en sandbøsse at lade fly.
Betalt en Vallø-dreng ved navn Hans,som anstrøg rådhuset med
brunrødt og med sorte lister oven på det brunrøde.
Købt lo pd. brundrødt a 5 sk.pundet.Kønrøg for 4 sk.
16/6 betalte Hans for han gjorde noget hvidt på væggene og
nogle sorte lister på, på rådhuset,derfor 1 dl.
Gav ieg Jens Skinder fordi han flyede de røde drætter(brædder)
(rep) hvor behøvedes.Købt 5oo små søm til at slå drætterne til
væggen med.
Indsat 8 nye vinduer i køkkenet.Nok for et vindue.der blev
udslagen véd Lygten. (Løgten).

Køge Arkiverne

16o.

165o 13/s

Givet Poul Kieinsmed for han slog en lås for vejerhuset
uden til og en(lås) for inden til gården, 4 sk. (Må være
ved Torvet og i rådhusgården,jfnr.1637 ?den store dør til
rådhusgården,som er lige mod den store dør til Torvet).
Nok betalt Poul Kieinsmed for 2 låse han flyede(rep), den
ene til den inderste dør til rådhuset og den andentil
den
yderste dør.For begge låsene at fly,3 mark.
Betalt for 3 piber i løgteret.

13/6 Betalt Jochum Kock i Christen Skeels

hus for 16 læs møg;,
han aged ud af rådhusgården.Nok min egen vogn for 15 læs
han kørte af rådhusstrædet?

To såkaldte herrebryllupper var forestående.Derfor denne
hovedrengøring. Peder Kalkslager blev betalt for han kalkede
"udenfor,som man går ind til rådhuset". En karl gjorde rent
i rådhusgården,"den tid det andet herrebryllup skulle stå
her i byen",hedder det. (Fr. Reedtz datter,Vordingborg slot)
-

9/8

Brugt til et skur over rådhusboden 1

1 /2 tylt deller og 1

stk. 12 alen spær.
I 5/I 0 Snedker gjorde lister under loftet på toldboden,dertil 2
svenske deller og loo søm at slå listerne på med.
1652 1 1 /3

13/4
-

Blev Kongens stald rep. og rengjort.Bastreb til bomme og

11

for at øse

vandet ud af samme stald" .

Betalt Hans Nielsen Glarmester for han satte 24 ruder i den
stue,sal. August(Wellow) selv iboede tilforn.

29/8 Forfærdiget på rådhuset og brugt til!

Først til rådhus trappen.som man går op til vejerhuset. Item til taget at
_

“£

flyt rep.) 4tdr.kalk, 1 bred egestolpe, 12 tagsten og 2
skelsand. Murermester, 7 I/ 2 mk.

24/9

Betalt glarmesteren for at fly rådhusvinduerne, så og udi
vejerhuset, for 152 ruder,som han derudi haver indsat.

8/12

Betalt for et stakit omkring rådhuskælder-vinduerne ved råd
husporten . 18/lo s.å. hedderdet: Ladet nedbryde det gamle
skur over den nørre(nordre)kælderhals og døren at aftage og

læs

1653 I 8/I0 igen tilmure.Vinduer igen at indsætte
såvel som et stakit værk udenfor at lade gøre.
Hans Glarmester for 2 vinduer han gjorde og satte i råd
huskælderen, der hvor kælderhals var tilforn.Og for 1
kam
at gøre i bemeldte vindue,og dertil 1 egeplanke og 1
post.
I 0/3

Den tid herrebrylluppet skulle stå(igen en datter af Fr.
Reedtz) brugt til en kistebænk på rådhuset,2 deller og søm
samt gulvet at fly. (12 astrag).

21/2

Betalt for nogle kobberstykker,Hans og Torkild bar ind i
rådhusgården. Og for en fodskammel til rådhuset.

9/3

Betalt for hvis brøstfældighed på vinduer i den underste stue
"på rådhuset ud til Gaaden"(?gaden).

23/6

Forfærdiget til rådhusporten(ind til gården)Først til hammer
og fodstykke under porten 1 x 16 alen gullands træ samt 1
tylt deller "til refler og schudt i porten".
4 lispd.12 skålpd.jern til 4 store kramper til rådhusbjælkerne som var forfaldne.Til lofterne, bl.a. 1 x 7 alen træ til
vinden og en kobbertrisse til samme.

Køge Arkiverne

161.
1653 23/s Brugt til stakitværket(sprinkelværket) uden for kælder vinduerne: 3 egestolper,7 store deller, Sxlo alen træ og
2 x 7 alen træ,loo lægtesøm.
1655 14/6 Betalt Rasmus Pottemager for 4o astrag til gulvet.
22/6 Betalt kleinsmed for en dirkefri ny nøgle til låsen for
døren til "Skeneken" på rådhuset og for at fly på låsen ud
til trappen.Nok gjort 2 stænger i vinduerne på vejerhuset.
Nok givet glarmester for for arbejde på rådhuset udi skeneken og dets vindue,der udenfor som glaslygten hænger udi
samt de vinduer nede i vejerhuset og køkkenet.tilsammen'han
indsatte 33o ruder.
-

22/12 For 3 nye junger til brønden og 1 hampetov at hænge dem udi.

1657 16/2
28/2

Givet Christen Brolægger for bro at lægge i den gang fra
ve lerhuset, og til trappen til rådstuen
Anders Snedker for den store dør "at Ferer "imellem rådhus
gangen og vægten,såvel som begge de halve ? døre at færdigøre med forsavede deller.
leinsmeden for den store lås at færdiggøre og med en ny nøg
le at gøre til den samt slå den for døren.
Given Gideon Grovsmed for en stor klinke med haspe og mane
til samme dør og for en lille klinke til den liden dør

f
14/3

1658

Peder Murermester for at nedtage den gamle pille ved råd husdaren og igen af ny opsætte.Brugt dertil 5o mursten og
3 tdr. kalk, 3 læs sand.

I 3/6 Forfærdiget loftet og gulvet på rådhusvægten(Vejerhuset),
som var stødt og brændt hul igennem.Dertil 3 tylter svenske
deller, 1 x 13 alen træ og store spir. Murermester for samme
gulv at lægge samt andet sted at forfærdige, 15o mupper, 3
læs ler,3 læs sand.
-
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Ketge rådhus vedr.
16
Kæmnerregnskab 1664-65,nr. 135* (Synsforretning over rådhuset*)
ses ikke)
1664 21/2 Betalt for en økse til rådstuen at hugge med, 1 dl.
2o/? Anders Snedker for lågerne på rådhusdøren at gøre lister,
1 svensk delle til samme lister,kramper til samme døre.
25/7 Peder Murermester for begge skorstene på rådhuset at reparere .
27/7 2 egestolper til rådhustrappen indtil rådhusgården,1 læs bro
sand til samme trappe og Christen brolægger til løn derfor.
28/7 Købt 3 jernstænger af rådmand Jacob Pomeyer,som kom til et
anker på den skorsten Hans kgl.Majestæt prinsens kammer,vejer
8 lispd.,9 skålpd.---------- --“
3o/7 Købt 2 pund brunrødt,som skulle anstryges prinsens kammer,nok
bekom murermesteren til at tvære brundrødt udi, 2 kander øl.
6/8

»

I 5/8

2 pund brunrødt,som blev brugt til rådhuskorstenen ud til gaden.
Købt 2 deller som blev lagt i renden om den ny skorsten ud til
Byesgårri.
Købt til den skorsten ud til rådhusgården.

17/8

Købt loo lægtesøm,spm tømmermanden brugte til de døre på gavlen
på rådhuset.

1 7 /8

Købt 1 lispd.og 6 skålpd..jern.som Ander Haarlev smed brugte til
rådhusdørene pa gavlen.

I9/8

Gav jeg en tømmermand for .de 6 døre at gøre på rådhusgavlen
ud til Nørregade, a 12 skilling, er 1 rdl. 8 skilling.

1681 7 / 6

Køge radstue,Tillæg IX . 1681 —1814* 1 æske* Diverse ssp'er*
a /? “
2
Vedr. blyrenderne på rådhuset. Skal omlægges, og 4 af de "spidser*,som
hosstår, er blyet ganske borte,hvilket forårsager at det regner under
på loftet.Nyt bly og muren forbedres.

^
™

Størstedelen af vinduerne på den store sal findes også brøstfældige
og med glas og bly vil forbedres.Karmene behøves og at forbedres.
Gulvet behøves også hjælp, eftersom en del astrag ganske er gået i
stykker.
Inde på rådstuen findes kakkelovnen revnet.Endnu findes tvende træ render,som går bagud ad gården, er ganske oprådnet.
På vejerboden findes 2 vinduer og gulvet brøstfældig. Rådhusporten
findes brøstfældig og behøver hjælp pa muren med mere,som ikke kan
specifiseres her.Behøves at repareres.

174,
2,57/8 Synsforretning over rådhuset.(Tillæg
11736-1826;
1 5 ) På krydsbygning ud til Byesgård er
forfaldent, at det må helt nedtages,og
looo ny tagsten,5 tylter lægter,looo 4

U n i v e r s e sager .Rådstuen.
(henlagt Irl;
taget på den nordre side så
vil med ny sten belægges
tora.søm,8 tdr.kalk,3 læs’sadd

15) Taget over rådhuset vil forsynes med stens indskydelse omkring
skorsten•
16) ■På det øverste loft ved lugen ud til Byesgård.2 brædder indskydes
17) Vinduesskodderne for begge stuerne til Torvet er så brøstfældige
at de mågøres af nye og med rammer omkring,som skodderne s k a l
ænge udi,og vil da hvert fag skodder bestå af 4 flager af b-r^rt^
brædder at gøres,altså S fag vinduesskodder a 1 dl 5 L
fo, !
og arbejdsløn pr. fag.
‘ 'S , k ' for træ
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Synsforretning over rådhuset 1669.tingbogen pag.149!
ijen øverste kam på gavlen over prinsens kammer står for fald og vil for
bedres. Vinduerne,vindueskarme og buerne vil og forbedres. Den nederste
-trappe xsom går op til_rådstuen og tinget burde i lige måde forbedres,såvel

trappen, som går af kælderen op i gården,desligeste trappen, som går i.

-

kenkælderen,hvilken befandtes ganske brøstfældig og vil*med nye egetrin
forbedres .Den trappe op til stuen,tolderen bor udi,burde og forbedres.

Hvælvingen over rådhusporten

befandtes at være sprængt,behøves at for -

ankres med jern. Il/5 1669.149'. Stakitværket uden for kælderen ud til Tor
vet er ganske brøstfældigt.
•

Norner regnskaber

gø/g: (i668_ 7 7 )nr# 137> råds

6 deller at lægge over rådhusstuen.Lpftsøm til samme deller og for
snedkeren at pløje og slå dem fast
1669 9/12 Betalt for lo ruder i rådhusvinduerne.
L C£5 ..29/5 forligger nogle oplysninger i kæmnerregnskabet om fangekælde rens reparation, som den i høj grad trænge til*
nentet 3 læs kampesten på Klostergården

til at mure med. 1 ny stabel gjort

og indlagt i muren. Til still indkøbt 6 deller (brædder),de 3 til render

-

ne og til at beklæde muren.Købt 2 bastreb,13 mursten og gjort 2 nye stab
el

ler og den store krampe "som ligger ind udi muren".
Tinget med murermesteren om muren,der var ganske forfalden, så og om trap
perne og tvendetrappetage at lægge og understryge.
Købt_2a_al£ndssten til trappetrin, 2 læs mursten og 116 tagsten.
ItäM&l arbejde't'• Tømmeren for en ny trappe at gøre og et skur(tag) over

sa:ii-,:e trappe" sa og muren at beklæde for stent rappen, hvortil forbrugt
1 egeløsholt til fordstykke under skur og trappen,
1 tylt lægter,2 x lo alen træ til spær,

1 x16 alen træ til leider og

stolper, søm til spærene.Betalt en smed for at slå anker i muren til at
gøre skuret(taget) fast med. Nok til den nye trappe: 1 stk. 16 alen træ
og 4 deller. Nok til at klæde for trappen 5 deller, 5o lægtesøm og 1 stk.

? cflen træ.
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164 a*
1664 2o/7 Given snedker for lister til lågerne på rådhusdøren,dertil
1 svensk delle og søm for 5 sk* Klejnsmeden for krampen til
samme døre at gøre, 1 mark,8 sk.

-

23/7 Købt 23 deller til stillinger til begge skorstene på rådhuset
og bastreb, (En ny skorsten i Prinsens stue og en skorsten til
gaden) 23/7 3 baljer,som murermesteren skulle bruge til råd
huset.
25/7 Købt til rådhusboden 1 tylt deller og 1/2 td* tjære

Købt 500 tagsten til rådhuset og betalt 2 karle for at vinde
dem op.
- 30/7
Købt 2 pund brunrødt til at anstryge Prinsens kammer og 2 kander
øl til at blande deri.
1665 28/4 Given murermester for arbejde i fangekælderen,trappen
og
muren at færdiggøre. Så og trappen for rådhuset* ialt 12 dl. 3 mk.
Murene var ganske forfaldne. Så og trapperne og tvende trappetage
Dertil 2o ølandssten til trappetrin,116 tagsten.—^
Senere hedder det: Muren at beklæde for stentrappen og given
bemeldte murermester at fly trannen for rådhuset.som var meget
nedfalden. 3 mark 8 sk.
Til bryggersets fornyelse:
1666 I/4/6 Lod jeg hente på Lellingegård 3°o mursten.
Gav jeg 18 skoledrenge fordi de tog tagsten af rådhuset og
nok 2 kander øl til dem, 1 mark 8 sk.
- 4/7
Gav lo drenge for at tage sten fra skorstenen og sættte bort,
2kander øl.
- 4/7
Gav Laur. Hakkelsesskærer 2 mark for den gi.skorsten at ned
bryde. lo læs ler at age til rådhuset og given 2 borgere for at
bryde grunden op under skorstenen.Købt 2 tylter deller og 3
læster norsk kalk.
- 13/7 Given tvende savskærere for 3 stk træ at skære til murleider,
som blev lagt på muren under bjælkerne, 52 alen beregnet.
- 24/7 Købt 2 store egeankre at lægge i skorstenen, 3 mark 8 sk.
Fire karle til at hænge tagsten op på den ene side, 1 mark 8 .
Given for at age 25o sten til rådhuset og 500 tagsten. 3 drenge
hjalp at hænge tagsten på, fik lo sk. og 1 kande øl.
Bekom mureremesteren3 kander øl til at blande i brunrødt til at
stryge gavlen på bryggerset. Brosten fra en øde plads blev lagt
i Bryggerhuset(taget i Lovportstræde).
- 16/9 3 skillerum at hugge i bryggerset, 6 dl.
Given mureremesteren efter fortingning 36 dl.
- 30 /I0 Indsat en vindueskarm i bryggerset med 2 buer,som sidder i gav
len ud til døren ved gården. 4 ny vinduesjern til vinduerne i
kammeret. 4/11 2 ny hængsler til den ny dør i vejerhuset ud til
gården og 2 ny stapler af gi.jern. 1 mark 8 sk.--------------

29/7

Køge Arkiverne

164 b.

1665 22/8

Forfærdiget udi tolderens gård,nemlig boden over tvende

kælderhalse»som blev nedbrudt og igen af nyt opsat:
1 stk, 2o alen træ, 4 dl. 2 mk.

Og kom samme tid til den rende under

boden»Nok brugt:
4 stk. 18 alen træ a 5 mk,
4 -

16

-

2 -

1 1/2 tylt svenske deller a 11 mark tylten,
2 tylter norske firskårne deller,
1 svensk delle, loo lægtesøm, l6o loftsøm og 8 store søm samt 1 stk, lo
alen træ.
I renderne lagt 8 pund rullebly. 1 par hængler til en dør på bemeldte
bod. Det gamle tømmer fra de nedrevne boder blev indført i fangekæl 1)
deren,da det ikke var tjenligt til andet end at brænde.
Det gamle secret(hemmelighed) der ikke mere var tjenligt, blev nedbrudt
jag et nyt opført i tolderens gård:
Dertil medgået 4 stk. egefodstykker,hver 8 alen lange,

1 stk. 18 alen træ til stolper, 1 stk. lo alen træ,15 o lægtesøm,
9 stenlægter, 1 1/2 tylt firskårne deller, 11 store søm.
29/8 Given en karl for taget at lægge på secretet og understryge.
2 gavle og 1 side at opmure^, loo tagsten, kalk, 1 læs sand o'g 1 læs
ler, 2 nye bladhængsler til secretdøren, vægt 5 pund jern,
11/10 16-65 26 læs sand og 12 læs sten,som kom i tolderens gård at
fylde omkring secretet. Brolægger for 9 favne stenbro at lægge omkring
samme.
Il/lo 1665: Købt 3 deller og 1 lægter til de vinduer for sejerværket,
som er tvende store

trævinduer, dertil lægtesøm og loftsøm.

1667 27/3 Lod jeg loftet omkring værket på rådhuset reparere,
^|^tilH|r>d®ller.
Snedker for løn. Samme tid for lemme at
X c ? #y
V a l
JL s ø n u . © r •

1) Ker er tale om kælderen ud mod torvet,som op gennem årene blev brugt
til brændsel indtil ombygningen l8o2, hvor der på det tidspunkt alle
rede var lavet arrest igen.
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164 c.
1666 4/11

21 tavl at kline med ler i Bryggerhuset. 2 gulve at lægge med'
brosten og 8 huller at mure og for vindueskarmene at indmure
samt for et hul til en dør ud til haven.

Lod jeg forfærdige begge siderne på trappen ved rådhuset,som var
fordærvet„Given for 2 tønder kalk.Foget deraf blev brugt til at sparke
oppe på rådhuset.
Købt af Oluf Sandersen 3o mursten, 2 mark 8 sk.
Gjven for 3 egeplanker,som blev lagt på begge siderne og forneden a
3 mark stk* Betalt Henrik Snedker for arbejdesløn.
Given Henrik Smed for 12 pund jern,som blev slået på siderne.Lægtesøm
til samme arbejde.
Given for 3 pund brunrødt,som siderne og deromkring blev anstrøget,og
deri kom 3 kander øl.
Given Christen Brolægger for stenbroen at lægge omkring som var op brudt ved rådhuset.

1667 14/6

Given for en stor flise,som blev lagt på den ene post(vandpost)
(ovenpå) for tolderens dør,
1668Købt

3/7

I 666

til en rende over rådhustrappen:

1 stk. 16 alen træ, 1 dl.
Given Christen tømmer for at hugge og
indlægge den , 1 mark 8 sk.
Købte samme tid I50 vingesten,som kom til rådhuset og blev indstukket,der hvor sten var i stykker* 2 dl. 1 mark>Dertil 2 tdr. kalk som
alle vegne blev skielnet med under taget og ved renden* Given for en
delle>som blev slået oven ved taget og købt lægtesøm.
Given Jens Mureremster for samme arbejde at udføre, 6 mark.
2 ny hængler tilden ny
stabler af gi. jern. 1 makr 8 sk.
4/11

1 669 16/8

dør i vejerhuset ud til

Købt 500 tagsten til rådhuset. 2 egestolper til rådhustrappen a
1 mark stk.loo lægtesøm, 8 læs skelsand,lo læs grus og 8 tdr.kalk.

2o/8 Købt blysøm til renderne og 2 pund tin til at lodde med. Givem
glarmesteren for at lodde. En karl gjorde rent på rådhuset oven på og nedenunder.
3/9

Given 3 karle for at passe på Kgl.Majestæts heste en nat og en
dag, 2 mark 4 sk. (Tolderens stald).

Køge Arkiverne
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Køge rådhus vedr.:
1664 2o/7 Betalt Anders Snedker for lister på lågerne til rådhus døren, 1 svensk delle.
29/7 købte 5oo tagsten til rådhuset.Stenene blev vindet op.
3o/7 Betalt for 3 læs ler,2 læs mursand og 3 tdr. kalk til
rådhuset.
lo/8 Købt 1 stk. 2o alen træ til rådhuskælderen ind til gården.
Il/8 For

en rende(blyrende) at lodde

over tolderensstue.

17/8 For

31 læs grus at age bort fra

rådhuset.

18/8 For

5o loftesøm brugt til gulvene på

1669. 18/9 Købt
8/l2
21/12
1668

7/2

6 deller til at lægge oven

rådhuset.

over rådhustuen.

lo ruder indsat i rådhuset vinduer.
2 svenske deller til den kvist over rådhuskøkkenet at fly.
Købt 2 lispd. rund stangjern,som kom til en stang til Råd-

husets den underste trappe.Til murermester for hullerne at hugge
og mure til igen.

1 / 3 For olie til fængslernes jern .
21/3 Givet for en lås til den mellemste dør på vej erhuset.
3/7

Købt 1 stk.16 alen træ til en rende over rådhustrappen.

1675

1 /5

Bevilling til tolder Jørgen Helt at få en ny bageovn.

1681

7/6

Givet for rådstuegulvet at lægge med

1682

I 5/7 Peder Dreyer for en knap at dreje på rådstuen.

800 klinker.

I 6/I 3 brætter at slå for rådstuevinduerne,dertil 8 spir,samt
et n y t plankeværk mellem rådstuen og tolderens gård.

17/10 5 ny vinduesbuer til den daglige stue,tolderen bevåner, så og
til stakitværket ved rådhusdøren? 3 egestolper og 2 stk.lo alen
træ.For stolperne at grave i jorden

og for bro at lægge omkring.

Glarmesteren for nyt bly i den daglige stue og i rådhuskælde ren der vinduer at forfærdige.
28/12 Købt en ny post til brønden i rådhusgården.
Efter tolder Jørgen Helts død I 680 giftede enken,Cathrine Jørgensd a t t e r , sig med Christoffer Iversen,forvalter på dærgersborg slot,
ifølge kirkebogen " i Huset" 27A o 1681 .Køge kirkebog.
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166 .
1 anledning af at tolderen Jørgen Helt for egen regning havde ladet
rådhuset reparere,blev otte uvildige mænd sat til at taksere repara tionen " udi det kammer til Kgl.Majestæt er bleven forfærdiget" .

Gulvet lagt med Ølandssten og er udi længden 14 alen,udi bredden 9
alen, 126 alen a 12 skilling for hver sten og for at kante og ned
lægge dem,8 sk.stykket.
Til skorstenen i samme kammer eller gemak kan være forbrugt 4ooo hol
landske klinker a 6 dl.for looo, er 24 dl. og 16 lispund jern til anker
og stænger.
En huggen skorsten af gullandssten for 8 dl.Arbejdsløn for samme skor sten fra grunden at opsætte og den grund under, samme skorsten fra kæld
ergulvet og op til stuegulvet^som er opfyldt med kampesten,og samme grund
takseret for penge,lo dl.

Til samme skorsten er brugt kalk såvel til gulvet i samme gemak og i lige
måde til dønike derudi,ungefær 8 læster. Nok mursand til samme arbejde,
3o læs,ler til 5o læs til skillerummet,gulvet og skorstenene.
Nok er gjort et skillerum i samme kammer ind til vej erhuset,hvortil er
forbrugt lo' sTylcler 16 alen, é mark, er 5 dl .Arbejdsløn til tømmer, 3 dl.
8 tylter lægter til steg at kline ler på.21 tavl derpå at kline.Nok muren
som er brudt til vindueskarmene,såvel og til en dør ud til gården,og mé.
igen det forfærdiget ,■ til arbejdsløn 9 dl.derfor.
^
3 vindueskarme af egetømmer .Tømmer og arbejdsløn a 6 dl. er 18 dl .Vindues
skodderne til samme vinduer for lo dl.2 mk.
Nok fresker. 3o alen, om i stuen eller i samme gemak,så og poster og lister,som går i vinduerne,såvel og drætterrlister til samme med tømmer og
arbejdsløn,lo dl.l mark,8 sk.

3 indsattede døre,dertil med tømmer-og arbejdsløn a 3 dl.2 mark,er lo dl.
2 mark. Den slette dør.som var uden for den anden ud til gården, 2 d l .

Skodder i skorstenen.Vinduer udi samme kammer eller gemak, som er 3 med
karme,tilsammen 24 dl.Beslag til samme vinduer,nemlig over glasset,buer
nes beslag,bolte med splitter,kramper,kroge,såvel skodderne,dertil med
hængsler og stabler - og alt dette beslag er tilsammen 18 dl.
De forskrevne 4 døre med deres beslag,hængler og "skaader og klinker",
såvel og 3 lukke-låse, tilsammen 7 dl.2 mark.
Nok 3o alen grønt klæde omdragen i samme gemak a 3 mark, er 26 dl.l mk.
Små søm til samme klæde at opslå det med.Malingen og stafferingen i
samme gemak,loftet,vindueskarmene og skodderne,freser og poster,såvel og
dø re ,tilsammen lo dl." Er til samme en alles penge 3o9 dl., 3 mark, 8 st^^
(Uddrag af tingbogen 22/3 1669,pag. 146.)

Anders Petersen oplyser bm rådhuset(pag,82)at ifølge Danske Atlas var
det en ret herlig bygning af gotisk arkitektur.Det var vistnok forsynet
med en trappeformig

gavl ud imod Torvet samt med et tårn mod gården,

hvoraf der endnu findes spor,og med en fløj enten på gavlen eller tårnet
Fra gården var der en port eller større indgangsdør til bygningen. I et
af værelserne hang kongernes brystbilleder,vistnok foræret af dem selv,
nævnt

1756 i seign. Karstins enkes katalog(auktionskatalog).Rådstue -

retten holdtes på et værelse inden for rådstuedøren.
Anders Petersen: Køge Bys Historie.
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Køge byfogedregnskaber(Rigsarkivet)
2o/l 17oo fik byen besked på at stille 1 trompeter og 25 dygtige og
velerfarne bådsmænd. Det blev kun til 17 bådsmænd,som kom til orlogs
skibet "Mars".For de resterende skulle man betale 24 dl. pr. mand. Der
til kom, at byen også skulle svare månedspenge til hver mand.
17oo

6/2 indeholder bilag til sagen vedr. udenrigsarven efter sal.

Kirstine Stervelin.
Regnskaberne indeholder et særligt læg,som omfatter de udgifter vedr.
rådhusets reparation 17o2- o3, hvilke

udgifter byen var i stand til at

bekoste,fordi kongen havde eftergivet dem nogle skatter fra 1698.
17o2 25/4

Snedkerarbejde: lo vindueskarme: afhugget den gamle fals både
på karmene og posterne. Gjort i alle,ny tværposter og i hver
karm 2 nye rammer af egetømmer og en egeplanke nedentil.
Kleinsmeden fik betaling for jernbeslag og for at have be
slået de lo vinduer samt 4 nye hjørnebånd på hvert vindue.
Jernbeslagene var til karme og rammer. Det hedder: Nok 46 ny
vinduesjern og 64 gamle vinduesjern gjort til rette.
Glarmesteren fik betalin for ny vinduer i lo karme og for
6 store n.ye vinduer i Prinsens stue (3o/5 17o2). Disse store
vinduer var til 5 mk.parret,men

han skulle have de gamle med

tilbage. Han reparerede også vinduerne i vejerhuset
Der foreligger også en regning fra en anden snedker på lo ram
mer,

og om jernene hertil hedder det: 57 nye vinduesjern og

91 gamle gjort til rette.
Malerarbejdet taler kun om 13 vindueskarme,som blev malet med
grå oliefarve

"og jernene med hvid afpenslet". Maleren siger

også at han hvidtede indeni og med gråt forneden.

Tolderen havde selv ladet 3 stuer og 2 forstuer renovere,
især et kammer,hvor Kgl.Majestæt allernådigst plejer at loge
re, når hans vej falder her igennem byen. Om dette kammer hed
der det* med brædder oven og under lærredet beklæde og til-
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sammen

med oliefarve anstryge. I den daglige stue kom oliefarve på væg

gene og loftet blev malet med brunrødt og limfarve.
Da tolderens regning skulle kontrolleres,gentages stuerne navne således:
Den første stue beklædt med lærred

og brædder, 24 dl.

I dagligstuen oliefarve på væggene

og loftet brunrødt, 2dl.

I den store stue over kælderen, 2 dl.
Begge forstuer noget repareret, så

2

mk.

2 mk.

og dørene med limfarve,

2 mk...

Byrådet ville dog kun gå med til at betale de 24 dl.,som vedrørte Kongens
stue, da tolderen selv måtte bekoste sin egen lejlighed,mente de.
Taget over lo fag hus trængte til reparation på begge sider,som var 24
sten højt ud til gaden os~ 28 sten ha it til gården. Dertil blev købt 14-15
hundrede nye tagsten,foruden at de gamle sten blev rengjorte og en del af
disse benyttet igen.
Der tales i regnskabet om, at ny og gamle sten blev indskielnet og under
strøget på taget, foruden over traooen i gården. Ordret hedder det? For
de gamle tagsten at aftage af de lo fag hus, at rengøre dem og igen med
de ny at ophænge.

På trappen i gården indskielnet og understrøget ungefær 2 fag. Sammesteds
en rende af træ. 4 skalke og 4 brædder til vindskær på trappen.
Alle 4 kviste ud til Torvet blev repareret.

Material er?

______

1 stykke skånsk tømmer,15 1 /2 alen,til at lægge over 8 bjælker på det
øverste loft,hvoraf en del var afrådnede. Her kom jernbolte igennem.
1 stykke guilandsk tømmer til en rende over trappen.

13 stykker små(firskårne deller) til det lille gulv uden for bytinget.
2 brædder på den store kvistrende.

Beg og tjære til bodens reparation(skuret over kælderen) og til en rende
derover.
Til det lille gulv ved bytinget* 3 stk. 7 alen træ og 7o loftsøm.
I tolderen. Peder Davidsens, 2 siyier blev lagt nyt gulv. Det skulle ellers
havet ligget i kælderstuen under hans logi,men man tog de kridtsten,der lå
i lejligheden og lagde dem i kælderstuen.Taget over køkken og spisekammer
rep. over 1 l/2 fag, og på luden over køkkeneft blev spærværket repareret
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Omkostninger ved rådhusets i årene 17ol -11+.

1701 22/11 Pillerne uden for tolderens dør rep. af murermester. Arkiv døren malet med oliefarve.
1702 Fr. 4. skænker konsumtionsafgiften fra 1698,som byen var i restance
med,
-

128

rdl., til rådhusets reperation.

29/4 Betalt murermester for murene i rådhusets store

sal at

hvidte og

murene langs gulvet at anstryge med gråt.

-

3/4 lo vindueskarme udtaget. Afhugget den

gamle fals og nye

tvær -

poster i alle karme.

31/5 Betalt for 6 nye vinduer i Prinsens s t u e ..
3/6 De 2 piller uden for rådhusdøren repareret af murermester, så og
kælderhalsen.
-

19/12

Betalt for renovering og staffering

ved tvende stuer på råd -

huset, som bruges til Kgl.Majestæts tjeneste,når Hans Majestæt og m i 
nustre ved forefaldende passage til Køge på rådhuset vil logere.Især
den ene stue med lærred overtrække og oven og neden omkring med bræd
der ladet beklæde,og videre samme med oliefarve ladet overstryge,der
for betalt 36 rdl.

1705

22/9 Bekostet ny rygning på bryggerlængen over lo fag og staldlængen,
In fag, r

e p a r e r e t .B ø r e n

i muren ved rådhusporten repareret med mursten

og kalk, Taget over trappen i den lille rådhusgård(fangegården)_omlagt savel som muren i gården(omkring gården). De to rådhustrapper
u d til Torvet rep. af murerm ester. _

_________ ______ _

1706

repareret 12 vinduesrammer i Kongens stue.

17o9

3/7 En kakkelovn i den daglige stue ud til gaden omsat og 2 piller
uden for døren rep. af murermester.

1)
1712

Rådmand NicoiLai Edinger var på det tidspunkt flyttet ind på rådhuset,
og hans lejlighed,deriblandt køkkenet blev i den anledning gennem repareret.

13.

februar 1713 bespiste han efter bormesterens begæring

Hans Excellence Otto Krabbe og biskop Bornemann og fik derfor godt
gjort

1714

24

dl. og

15

sk.

;

12/9 Betalt for 2 p i l l e r ,som blev nedbrudt og igen opsat af murer
mester.

-

I 5/9 Betalt Jacob Maler for de to store grå sten uden for tolderens
dør at stryge med oliefarve " og ancherne saedte". Rå hustrappedøren
malet med brunrødt. Samtidig omtales rådmand Edingers døre og deres
bislag.
1) Nicolai Edinger begr. 1727 25/7 69 år gi.Enken, Charlotte Friderica Foss begr. 27/5 1729,48 år gi. ifølge Køge kirkebog.
Tolder Po^ul Nielsen Opleuf beg. 6/6 1739.
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Køge rådhus vedr.

17o.

26/5 1757 Tvende snore til værket,medgik 1 lispd. og lo pd.
I arrestkælderen ud til gaden udtaget den gamle stabel og
muret en ny ind.
1758 19/1 Lemmen til brændekælderen under rådhuset rep.Gjort en ny
trappe i samme kælder og gjort 2 nye lemme yp-ri Væn
vea sprøjtehuset.Under samme lemme gjort en nv dør.
1759 12/6

Efterset byens arresthus og ditto kældere.De findes i for
svarlig stand undtagen den kælder under sprøjtehuset ud til
Nørregade,desuden døren over kælderen.

17 66 26/1 1 . I arrestkælderen ud til gaden blev den ene side ved lemmen
opmuret og den anden forbedret og nogle af trinene forbedret.
1765 17/6. Betalt til bøger for arresten: 1 bibel,1 salmebog og 1 for
klaring med katekismus.
1765 1 7 /6

Bedret tvende skilderier,som hænge på rådstuen.Det store
stykke med ramme og lærred forbedret.

1758 25/7 Et nyt plankeværk mellem den lille rådhusgård og den store,
2 1 / 2 fag. Den lille hørte til lejligheden.
Udbedret dækkene over seign. Funchs kældertage.
3/9
-

9 vinduer på den store sal omlagt,45 ruder. På gangen uden
for bytinget indsat en rude

2/I0 Gjort en ny trappe ved rådhuset "op til stuen",dertil:
33 alen af 2 tommer planker,
25
1 tomme planker,
3oX4 tom. søm.

17 60 4/1

3/12

På pantekammeret et vindue i nyt bly,dertil lagt 18 ruder.
og pa bytinget/6 ruder.
På rådstuen et, vindue- i nyt bly og indlagt 16 ruder.
Et nyt skur udi arrestgården,dertil:
7 alen træ,
2 svenske deller 6 alen(brædder),
1 / 2 tylt og 1 tylt 6 tom brædder,
8 stk. 4 tom. brædder,
60 3
3o ?.

1757 12 /1 o
-

14/7

1758 lo/ll.
1759 I 0/2

3 skorstene felet på rådhuset.
I vinkælderen naglet de gamle stole fast.
Har ieg fortrukket 6stole på rådstuen medlærred.
På den store tingsal gjort 6 ny store fyrre vindues
rammer. Af lo gamle ege-vinduesramme er det bedste træ
udtaget og deraf gjort 4 rammer. Elisen på glasdøren for
vinkælderen gjort -i stand. Senere tales om et kitvindue
\ rude) i døren til vinkælderen. På Funchs kontor gjort en
stor ny egeramme.
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Køge rådhus vedr.
1761 28/7
1762 5/9
1762 4/12
-

.24/7

1763 14/1

9/I0

1 71

*

Nyt bly i vindue på pantekammeret,derfor er til
lagt 6.ruder..
Nyt vindue i vinkælderdøren. I den yderste kælder
til gaden et nyt blyvindue med glas.
. .Forbedret nogle trin på trappen,som går op til— u r e t .
Ved arrestkælderen.Heletrappen muret,hvidtet og spæk
ket og kælderen opmuret.
4 ny vinduesrammer af eg i vinkælderen til skænkestuen.
30/-6 tom.spir til arrestkælderen i gården,en ring og en
krampe til døren.

I 0/5

Det skur eller lude de kalder gårdkammet er slet og dårligt

29/5

Låsen på den mellemste dør på rådstuen rep.I doiren ud til
gården et klinketøj.
...... .

2/1

En nøgle til det kammer på rådstuen,hvor man lægge pant<Ä
gods udi.
4
^

1763 25/7

. I Prinsens stue 4 ruder indsat. En kitrude i vinkælderen.

1764

1761Synsforretning over
rådhuset,som apoteker Frederich Funch bebor:
(Taksation) 25 fag, 2 loft høj,grundmuret bygning
a 13o rdl.faget
1 sidelænge, 4 fag,grundmuret, 2 loft a 13o Kilde:
1 hus 1 syd>4 fag>1 loft a 12 1 /2 rdl.
1 længe midt i gården, lo fag a 3o rdl.(revet ned 18o4 og
(Køge rådstue(l loft høj,grundmur,kridtsten)
genopbygget)
Div.sager) 1 sidehus i nord,lo fag,l loft, 12 rdl.(Det var denne længe,
Kongens stald,der var hovedsagelig af kridtsten og blev
nedrevet ca. 18o4 og genopbygget een
alen længere^ude mod
Byesgård, så man sparede plankeværket på det sted(Kæmner regnskabet). Længen midt i gården må være byggeral-ænge-^.

1 lude sønden bryggerslængen, 2 fag, 5 rdl.
1 do norden
~
5
5
( Det nye hus,der blev hygget var 2o x 8 alen og på
lo fag,og man mente at der derved kunne blive plads
til våbenøvelser for borgerkompagniet inde i rådhus
gården. )

Synsforretnin 1729(Diverse sager,henlagt IV,1795-1826)Køge rådstuearkiv.
Ifølge denne forretning fremgår det, at dagligstuen ved sydgavlen var
gæstestue. Kongens stue,, blev kaldt storstuen. Her var skorsten og fliser
pa gulvet, 3 fag vinduer og væggene beklædt med grøntt klæde. Der var en
dør derfra til forstuen og 2 døre t 11 gangen,d .v .s. den gamle gang,der
omtales i I 600— tallet, (mellem Vsegtert og rådhusgården).
I samme forretning omtales loftet: På loftet en
lem ud
til Byesgårdmed
stabler og hængler.Et skillerum på loftet og en dør og en liden gi lem
ud til Torvet,som er i stykker.Og et loft,som er lukket med stakit‘og en
aør. g en lem ud til Byesgård,og 3 lemme ud til Nørregade med hasper stabler og klinkefald samt 2 gi.lemme ditto foruden noget lukke.Et lidet’af,IgjJ....til Byesgård med 2 gi .lemme foruden haspe og en gl.drfr,
Torvesiaen: boden under sttiévinduerne med ^ 'shr nr ^brl dør ^t Å '
.stakit uc[é på gaden for kælderstuen, som er forfaldent. °
'
1771 I 0/4 3 murstifter til de 3 lemme på det øverste loft på rådhuset.
1767 29/12.Muret et hul,som var nedfalden i brændekælderen ligeledes
muret et tavl,som var nedfalden.
’
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171 a.
Synsforretning l.febr. 1729 ved tolderen.Poul Nielsens (Opleuf)fraflvttelse.
Forstuen En stor flammet rød dør med l&s.

Døren til gæstestuen meå klinkefald og slå. I gæstestuen et lidet skab
under vinduerne med 2 døre hængsler og kroge.Nok 1 samme stue et lille
skab 1 væggen Ind til borgmesteren(Torvet 3) med

2 døre ,l&s og nøgle.

Vaggen er overtrukket med gi. blåtrykket lærred og tvende hylder.Vin duer med kroge,hasper og skodder med bolte og splitter.
1 køkkenet. Døren ud til køkkenet med klinke og slå. En skorsten med
2 Jernpiller og jernanker. 4 vinduer i køkkenet ud til gården.Gulvet
med astrag og mursten.
■

I

Sengeir»««er t En dør fra køkkenet ind til sengekammeret med l&sog nøgle.
2 vinduer 1 Hamme kammer ud til gården og et lidet vindue ud til for

stuen med hængsler(indvendig).
Døren mellem sengekammer og storstuenCKongestuen) med klinke,slå og lås.
Bræddegulv 1 samme kammer.
1 storstuen En dør fra forstuen ind til storstuen æed klinke,slå og lås.
Væggene er hal parten forneden betrukket med gi.grønt klæde og 3 hylder
og 2 små poster ved vinduerne. 6 dobbelte vinduer( 3 karme) hængsler,
sfcabler,kroge og skodder med hængler,stabler,bolte og splitter.Og fra
samme stue er ud til gangen 2 døre,den første med slå og den anden med
l&s og nøgle. I stuen er en kamin. Gulvet lagt med fliser. Et grøntmalet
nagelfast kontor er i stuen med lås og nøgle.
Et kammer ud til gården med 6 vinduer med skodder,bolte og splitter.
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171 b.
Synsforretning 1729 (fortsat)
Ud i.gården

1/ 2 .

og l..gaagSft.ilUaigge^ggl*-

Og i samme gang er et kammer med 2 vinduer og en dør til samme kammer,
nok et kammer 1 samme gang næst ved døren og 2 dobb, vinduer.
1 den anden side af gangen i pigernes kammer er 4 vinduer(brøstfældige)
og en dør for samme kammer med lås. Et ølfade-kammer der næstved med 2
gamle vinduer.
Fra gangen en dør ind til bryggerset,derudi 1 vindue og 3 små trælemme
med hængler og stabler,og som bryggerkedlen "haver standende i mindelige
Tider. 2 Jernankre er borte.
P§ loftet over bryggerset 1 kølle med sit behør(tilbehør).På samme loft
2 vinduesrammer,som er ganske borte, 1 lem med hængsler og haspe samt en
trappe på 8 trin.
På det øverste loft(bryggerset) en kølle-esse med en lille lem.Men på
gavlen er muren ganske forfalden. Og udi gavlen med vinde og reb er en
gammel vinduesramme uden glas.
I gården* 1 vaskehus af lukkede brædder med dør, 1 halvtag til vognskur,
1 vandpost med sit behør,2 halvporte ud til Byesgård med 6 hængsler,
nøgle og haspe, 1 gammelt plankeværk mellem stentrappen og gården og
derpå 1 dør med hængsel og haspe,
1 karetskur i gården er lagt med løse brædderC
oå loftet).
X stalden(bvpget af kridtsten, lo fag i 1 stokværk med tagsten)
Spiltov til 5 heste og hæk og krybber til 3 og båse til 2 køer. X stald
en et kammer aflukket med brædder(th.for porten),dør og 2 små vinduer.
(Drengekammer) På loftet over stalden er en lille lem og nok en lem.
En dobbelt port for stalden og 1 stige op til loftet på 9 trin. I karlens
kammer 1 dør og et vindue ,som er slået fast med søm.
Nok 1 vaskehus og 1 lille svineegel.Diése er aflukket med brædder og
er
beliggende i gården ud til Byesgård(stræde).
Oppe i gården: d.v.s. i nærheden af tolderensboligi 1 sandhus,1 kulhus,
aflukket med brædder, 2 secrethuse(toiletter)
med 2 døre,den ene med lås,
Uden for køkkendøren;£r en jordkælder,som er afdelt i 2.Den første med
stakitværk,dør,slå,lås, - og den store med dør og 1 gi.lås og jern tralværk på døren og 1 fjelleskur over trappen.
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171 c.
Et spisekammer oven for stentrappen, derudi 9 dobbelte vinduer,hvor
glasset er ganske borte, 1 gammel kamin med jernanker og gulvet lagt
med astrag,døren med låas og nøgle. (Kammeret over Prinsens stue).
Et trappe fra stentrappen op til loftet og en gammel lem ved trappens
hul med hængsler og haspe.
På loftet 1 lem ud til Byesgård med stabler og hængler.
Et skillerum på loftet med dør og en liden gammel lem ud til Torvet.
Nok et loft,aflukket med brædder og dør og en lem ud til Byesgård og
3 lemme ud til Nørregade med hængler og stabler og klinkefald og 2
gamle lemme ditto foruden noget aflukke.
Et aflukket loft ud til Byesgård med 2 gamle lemme og 1 gammel dør.
Ljlafcalderen« I gammel brøstfældig dør neden for trappen med gi.lås.
Døren ind til kælderstuen med hængsler,stabler og klinke.X samme stue
4 små vinduer med 4 jernstænger og 2 små vinduer ind til vinkælderen
(indvendige). I samme vinkælder et gi. stakitværk med dør og lås.
Nok en lille aflukket kælder med et vindue og dør og nok en gi.dør med
gi.lås og med en trappe op til gården.

;

En dør ind til den inderste kælder med lås,deri 2 lemme med jernstænger
i. Boden under stuevinduerne med skur og en gi.dør med lås.
Et gammelt stakitværk ude på gaden for kælderstuen.
grAflsen? stue : 6 vinduer( 3 fag)med 21 jernstænger udi.Gulvet er lagt
med astrag og nok en kamin. En dør i panelværket med lås og nok en dør
i overtrækket til toldboden. Stuen er overtrukket med lærred,perlefar
vet anstrøget. VfijerllUBfit* 2 gi.dobbelte vinduer med

5 jernstænger Li.

Et skab i væggen til at sætte lodder udi (Vægten og de store lodder
er beskrevet andet sted). En stor rød flammet dør.

f-

LolflfrQflen; 4 dobbelte vinduer og 8 jernstænger.Eøren ud til vejerhuset
med lås og nøgle.
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Auktionsprotokol 1755-7o
1756 ll/lo,2o. Madam Karstins stervbo, enke efter kiturg seign. Karstin,
der boede på rådhuset.
I dagligstuen nævnes bl.a. 6 stk.danske kongers skilderier for den olden
borgske stamme,
'
4 stk.prinsessers skilderier i ovale forgyldt
rammen, køber kancelliråd Hahn, lo rdl.
* kontoret i bemeldte stue:i
1
1
1
1
1
1
1
I forstuen til gaden:
(se bagsiden)

stor jernkrog,lo sk.
stort jernlod, 5 lispd. 9 pund,
5
3
3
1
jernlod
1
1
11
5
-.
disk med 9 skuffer.

1 klædeskab, 1 trappe med 3 trin,
1
- 5
-.

I Prinsens stue
I

forstuen til gården:

I gårdkammeret:

1 vråskab med 4 hylder, deri forskellige

glas

Forskellige fade af tin og kobberting.

I køkkenet
I forstuen ud til gården uden for køkkenet
I den forreste ølkælder
I den kælder nest ved
I den inderste kælder
I denlille gård udenfor tingtraopen: vinfade,bl.a. oksehoveder.
Oven for tingtrappen på højre hånde n afdeling med brædder til et kammer
med dør og lås og nøgle:Krukker og lysebord.
På tingsalen: 1 stor egekiste,
2 stk. tælle væg, 16 1/2 pund,
1 lispd.
ditto,
1 stort ovalt spisebord.
I kamme.ret lige for tingtrappen: 1 himmelseng med div. sengetøj.
I det inderste kammer
På loftet over gårdkammeret og på loftet over køkkenet.
På det øverste loft ved trappen (Maltloftet.loftet nr.2 og kornloftet)
I gården
For gangen ind til bryggerset: 1 stakit med beslag. Foderkammeret,kammer
nr.2,3 og 4.
I bryggerhuset
I gården.: 1 pumpetræ og 1 sten på 5 trin.
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I vognskuret
I køkkenet
Køkkenlofter
I haven

.__

. .

I gangen til haven
V inkælderen i den inderste "lugte11kæl der: vinfade og øltønder.
I gæstekælderen: .1
1
1
1
6
6
2
1

lang bord og 2 åbne bænke,
bord med drejede piller,
bord med krydsfod,
mindre ditto,
læderstole,
træstole,
gi.læderstole,
standseng,1 gi.fyrrebord og 2 åbne bænke.

Iskiftet ef-ter Geesche üansdatter, g.m. tolder Aug.?/ellow nævne s
164o pag.281.
;
I stuen
I sengekammeret
Udi det kammer ved vægten: 1 gi.udtrukken skive 6 mk.
1 egekiste med lås. 4 dl.
1 lille egekiste, 5 dl.
1 sort fyrrekiste, 4 3 kister af fyrretræ, gi.6 mk.
5 små stole, 2 l/2 mk.
1 lænestole, 3 mk.
1 sengested, 3 dl.
1 kurveseng, 2 mk.
I kontoret: i beslagen egeskive, 5 dl7
I stegerset,

. .

I ammestuen
I det kammer til gården
I stuen i kælderen
I den store kælder
Udi det kammer ved veierhuset : div. lagener og duge.
Her indføres mellem fprstuen og prinsens stue: Fra madem Karstins auktion:
I sengekammeret

1 ?fi.

I Kongestuen: lo danske kongers skilderier af den oldenborgske stamme,
hvorai v er knæstykker, købt af greve Holck, 29 dl. 1 mk.
I det kammer bag dagligstuen: sengetøj ,
Få bagkammeret nest ved: div. tønder
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Vedr. skifte fra tolderens bolig på rådhuset

26/2 1673

Uddrag af sal.Jørgen Helts hustrus, Cathrine Bremers, skifte,Køge*
I den daglige stue* 1
1
16
6
11
24
11
1
1
Den ny stue*
1
1
1
1
Prinsens stue:

I Skoelen:
På toldboden:
På salen:

oval skive med 2 skuffer, 2o dl.
egetresur med 4 døre,2 skuffer,
høje bagstole,
små bagstole,
kontrafejer, 6 rdl.,
hollandske fade, hvide og blå(hvidblå),
tallerkener, hvidblå,
jernkakkelovn, 18 dl.,
forgyldt spejl.
vindovn, 34 rdl.
ditto 15
- ,
15 - ,
bilæggerovn, 9 rdl.o.s.v.

2 små skiver,
1 stor stenskive,
1 grøn seng,
2 natstole,
1 kiste, 1 spejl,
32 hollandske stenfade,
Glassene i alle stuer og kamre vurderes her.
1 sengested
1
1
2
2

egeseng, 18 dl.
fransk seng, 1 kiste 1 bord.
store egesenge, 3 kister,1 åben bænk,
hasper, 2 garnvinder,

Sovekammeret:
Stegerset:
Klædekammeret:
Bryggerset:
Spisekammeret:
Stalden:
På rådhusloftet:
På bryggersloftet,
I spisekælderen,
I den gavlte kælder,
Vejerhuset,
I den yderste kælder,
I kælderstuen:

1
1
2
3
1
1
9

I forstuen:

1 grønt klædeskab.

ny slagbænk,
langt bord langs ad stuen,
ditto borde,
lange åbne bænke,
lille åben bænk,
brædtspil med brikker og terninger,
tinkander til 1 /2 pot, pæl og 1/2 pæl.
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18ol lo/3 var borgmester Crell og de eligerede mænd forsamlede på
rådstuen, hvor det hedder bl.a.J

X øvrigt var man enige om, at der

uden for vejerboden eller brandvagternes forsamlingsstue anbringes
en dør ind i den såkaldte Kongestue til brug, når borgerskabet måtte
have vagt.
Døren til Magistratens stue anbringes på det sted,hvor bogstavet A er
sat(en dobbeltdør).Den nuværende dør tilmures,og derved vindes

et lille

kammer.som anses meget nødvendigt til adskillige tings hensættelse .
18o3 28/12

fremgår det af borgmesteren og de eligerede mænds erklæring

om arresten nr. 2 på den anden side porten til gaden (mod syd), at her
var to arrester, begge lige store,

32 1 /2

alen,og at dertil "Lukkelse ;

for den og den neden under værende

Arrest

gjort en ny Indgangsdør

i

Porten af dobbelt Planker".
" Over Arresten i Stueetagen er en

stærk Gehvælv,og Murenrundt

omkring

begge Arrester er gamle stenhårde Mure af 1 l/S Alens Tykkelse, som ingen
kan gennembrække. Så der er ingen beklædning på disse Mure undtagen om kring de vinduer, der i År er indsat,hvor Muren er ny ".
11 På den anden Side af Rådhuset er en Arrest,hvor Indgangen til er fra
den såkaldte Arrestgård. I Stueetagen der er rundt om af massiv grundmur
og hvælvet,og under den Arrest er en ditto Arrest i Kælderen,som lige ledes er hvælvet over og med massiv Grundmur omkring af 1 3/4 Alens Tyk
kelse. Begge disse Arrester haver indvendig Mål 3o Kvadrat Alen. Og da
Gulvet er belagt med Mursten i Fladen,må derover lægges Piankegulv".
11 Trappen til den øverste Arrest kan blive som den er,men derimod må
Trappenedgangen til den uderste Arrest udvides i det ringeste til at bli
ve lo Tom.bredder, og Muren derefter gennembrækkes og ny Trappetrin af
Egetømmer indmures" .
"Bemeldte Arrestegård er 11 Alen lang og 6 Alen bred, er indhegnet med
en 6 Alen høj, og glat på den indvendige Side opført Brandmur, som ikke
af et Menneske uden Hjælp kan overstiges.”
" Endvidere må til Luft og Lysning i den underste Arrest gennembrækkes
Ydermuren og derudi fastmures en Karm med Vinduer og fornøden Jerngitter".
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Om salsetagen hedder det 18o2 ifølge Thrane*
De i salsetagen værende 3 gavletter nedbrydes til tagbjælkerne.
Kvistgavlen ud til Torvet nedbrækkes.Den i samme gavl hængende
klokke nedtages såvel som dets derværende urværk.Det i taget
værende styrtrum nedbrydes rundt om samt kvisten ind til gården.
Så bliver også det øverste bjælkelag,hvor bjælkerne er oprådnede
i muren og hænger faldefærdige,bliver overalt aftaget og et nyt
bjælkelag med murlægter på muren såvel som et helt nyt vinkeltag
spærreværk påsat.
En kvist mod Torvet bliver opmuret som vist på tegningen,hvori kan
anbringes en klokke og et urværk.Så bliver også en kvist over porten
til gården opsat og med vinde til at hejse op med til lofterne.
Den bindingsværksbygning!tilbygning) i gården såvel som træværket
i den gamle trappe skal nedtages,o.s .v .
Thrane fortæller videre*
Nu da jeg har overdelen og tagværket af rådhuset,finder jeg mig
nødsaget til»formedelst at pillerne på salsetagen står ulige, at den
ene er indhængende og den anden udhængende.som vil give et ufordel agtigt syn,når gesimsen bliver påmuret, at nedtage disse piller til
underkanten af vinduerne i salsetagen og ny opmure den igen,derved
bortfalder det gotiske udseende, som bygningen havde,når disse
piller med deres forspring og ulige bredde havde blevet stående.
Derimod kan den,når pillerne bliver nyopført,således som på vedlagte
facadetegning viser,glatte og af lige bredde, få et bedre udseende.
Grundet herpå ville jeg tilråde, at der i stedet for kvisten blev
påmuret rådhuset et fronttag over de 5 midterste fag.
For,pillernes nedtagelse over brøstværket bliver lo9 kv.alen
(ca.43 m^)massiv mur af 18 tommers tykkelse at mure.
18o4 18/lo skriver Thrane* I den såkaldte Prinsestue er lagt brædde
gulves kv.alen,ligeså i den borgerlige arrest,73 kv.alen. I Kongestuen,
Prinsestuen og hr. Olsens værelser er på gamle bestående for-og bagmure
samt gavlene det gamle puds afhugget og med frisk kalk afpudset.Det der
således afpudsede måler 38o kv.alen.
I stedén for glat dække er i den store sal trukket gesims rundt nm
gibsaækket,som måler 72 løbende alen.
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Ml

l8ol,lo.marts mødte borgmester Crell på Køge rådstue efter indkaldelse
ved tilsigelse af vægterne i aftes samt rådstueklokkens 3 gange ringning i dag mødte de eligerede mænd samt størstedelen af borgerskabet og
øvrige byens indvånere.
Det hedder videre: Arresterne syd for porten er 75 kv.alen,der er vå ningskælder under den,og de 3 sider er gammel grundmur af 1 1/2 alens
tykkelse er ikke muligt at brække igennem.
Conditioner 2o,april l8o3,hvorefter Køge rådstues istandsættelse
liciteres,
"Jerndøren ind til Raadstuearkivet maa istandsættes»ligesom en ny
Dobbeltdør indsættes ved Siden af bemeldte Jerndør,der hvor den liden
Udgangsdør nu forefindes

ind til Gangen,som er bestemt til et Kammer

til at forvare den borgerlige Armatur i ",
Dersom de befales, at de to figurer,Justitzia og Forsigtighed, med deres
attributter skal anbringes i denne "Frontong", vil det koste 8o rdl.

Begge nedgange til kælderne indrykkes, at disse ikke gar sa langt ud
på gaden skal spærre for passagen og vansire bygningen.De to trappe opgange til stueetagen omlægges. Et andet sted hedder det: Den gamle
tpappe.,,som er anbragt under e£ åbent skur i gården, må væk.
Vedr* t,ørnmerarbejöet: Den bindingsværkstilbygning i gården såvel som
træværket i den gamle trappe at nedtage.
Ved synsforretningen over snedkerarbejdet l8o4 blev den dobbelte dør
ud til Torvet kasseret. Idetheletaget blev meget af snedkerarbejdet
betegnet som dårligt udført.
Den bindingsværksbygning,som

nu er inde i gården,må nedbrækkes.

Gavleten ved siden af pantestuen må også nedbrydes og det grundmurede
skillerum flyttes for at få plads til den ny trappe
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Køge rådhus vedkommende

l/d.

Om arresterne:

nr. l.i rådhusets stueetage. Denne er 5 1/^ x ^ ^-/2- alen og med indgang
fra vejerboden, afdelt med skillerum i midten, 75 kv. alen. Her er mursten
gulv, men der skal lægges bræddegulv. Der er våningstøsider herunder.
Nr. 2. På den anden side porten til gaden. Xvi,ed lysning til gaden. Til
denne arrest og til den underste arrest er gjort en nedgang fra porten.
Begge er 32 1/2 kv. alen.Over arresten i stuen er stærkt gehvælv.Muren
omkring begge er gi.stenhårde i 1 1/2 alens tykkelse. I den underste må
lægges plankegulv.

Om arresterne nord for porten :

nr.3. På den anden side af rådhuset er en arrest,hvor indgangen er fra
.. ...

..... ^

-

grühcP

arrestgården i stueetagen.Der er rundt om af massiv/mur og hvælvet.Og
under den arrest er ligeledes en arrest i kælderen, som ligeledes er hvæl
vet og med massiv grundmur af 1 3/4 alens tykkelse og med indvendig mål
3o kv. alen begge. Da gulvet i den underste arrest er belagt med mursten,
må her lægges plankegulv,
bygning
Om samme(arrest)i stueetagen hedder det om sprøjtehusets forandring til
arrest, at døren dertil anbringes i porten eller fra arresteh ind til
arrestgården.

Om gavleten(buen) over porten samt pillerne derover:

I Overslag, beregning 28.dec ember l8o3 hedder det: Den Gennemkørselsport
ud til Strædet,Byesgård kaldet,på Tegning Bogstav A, er overdækket me
en Gavl,som bogstavelig er så brø'stfældig og nedsunken, at den ganske
nedtages, da hele Muren med Pillerne hviler herpå i 2.Etage.Disse er ganske frarevet den anden Mur,og af den Årsag bliver det fornødent, at Rådhus
ets Mure over Porten i 2 Fag med nedbrydes tillige med Gavleten(buerne over
porten) og overmures nye Buer,såvidt Murtykkelsen er,og Muren i bemeldte
2►Etages 2 Fag af nyt opføres,så må i Stedet for Gavlbue indlægges nyes
Bjælker forsynet med stærke Murankre"..
Synsforretning 1729. Diverse henlagt IV. Køge rådstue.
I- prinse stuen. En dør med lås og nøgle og hængler,og nok en dør i
pernelleværket med et slå og jern for.Stuen er overtrukket med laerred
og perlefarvet anstrøget.Gulvet lagt med astrag og nok en kamin.En dør
i overtrækket til toldboden. 6 vinduer med 21 jernstænger udi.
17o2 hedder det: Betalt for 6 ny vinduer i Prinsens stue.* (SIV^S kæmner.)
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1638 2/5 siges,at bjælken på rådstuen var rådden og måtte støttes
med et jernanker,11 så og et Bånd,som går over og under Bjælken 11.
Sejerværket blev renoveret, hvor det var brøstfældigt. En snedker
lavede en ny skive af egetræ," så og tvende andre Skilte,hvor på
velbemeldte Borgmestre, Rådmænds og Byfogedens Navne og Mærker
(bomærker) af den Side ud til Torvet".
1639 3o/l."Given Jørgen Kleinsmed for en Krog på Trissens Ende under
Rygåsen af Taget,som Vægten til Timeværket hænger udi,hvilken var i
Sønder gået".
Samme regnskab indeholder en større reparation af "Hemmeligheden"
i fangegården, dog først efter at være renset og udtagen af natmesteren.
Vedrører, rådhusets omforandring 18o2-o3
Borgmester Crell og de eligerede mænd var 31/3 18oo forsamlede,hvor
murermester Thrane tilkendegav, at han ikke i dette øjeblik " på be
stemt kan opgive Bekostningerne på Istandsættelsen af den Bygnings
Facon, den nu har af 2 Etager,men og til een Etage med en Kvist var
han villig til at forfatte en ny Plan med Beregning over Omkostninger
ne " .
Lgg.ff. 11/18 hedder det videre* "Det såkaldte TroldkærlingehulThvortil
Indgangen er fra Årrestgården, måtte medbringes et Lufthul og Lys ningshul og Nedgangen udvides. Dette anmærkes, at Nedgangen fra Porten
må trækkes ind,således at den ikke bliver til Hinder for Passage i
Porten ".
Endelig bad borgmester Crell, at Thrane ville anføre på overslaget
et lokum i arrestgården,da de nu i arresten brugelige baljer medfører
en utålelig stank,som ved et lokum kan undgås.Dog indså han, at nat skrin ville være nødvendige inde i arresten i påkommende tilfælde.
Forsamlingsstuen for brandfolket kan derimod være på den såkaldte
vejerbolig.(Kilde* Køge rådstue* Diverse Sager sagligt henlagt, IV. ).
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1* Opr* een gæstestue

13* Køkken

2* Trappegang

14. Arrest

3* Arkiv

15* Sprøjtehus

i+* Gang

16* Gennemkørselsport

5- Magistratsstue

17* -Borgerlig Arrest, tidl.Toldboden

6 * Borgerlige Forsamlingsstue

18

7* Sessionssal

19. Vejerboden

8 * Arrestgård

20. Kongestue

9* Pantestue,tidl. Prinsens Stue

23.. Sovekammer

lo* Gardkannner
11. Gang(Loggia)

22

*

*

Borgerlig Arrest,

- Skriverens kammer

Forstue

23* Vinstue, tidl. tolderens dagligstue

12* Trappe til l.sal
» Grundtegning af KLøge Haadstue"
2k/t 1798
Kilde: "Køge By,s Historie"
"Rådhuset", H*H* Engqvist, fig* 21*
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w
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3 .

ly61 taksaU o n t 1 halvhus*,3 feg a lø dl, 3o dl.
lfiol
- 1 halvhus 3 fåg, 7 I al,langt, p al.dyb
( iSoXi) 1 halvtagshug til skur 7 al x 5 aj. £3'"tom.
med en jernvindavn«.
164® i skifter Et kammer i gården med^raeget dyrt indbo

.Gårdkammeret

Kaldet " Den ny stuen med meget indbo. En vind ovn på 4 skruer og et kobberrar. 3/i dl.
;2: Taget over gårdstuen og'køkkenet skielnet Cmirer)'*17% tales om loftet ovor gårdkammeret J At man kom op ad en

j

“ I_l^bygningen på rådhuset lagt etSnyfeUJdf?SSg’i
'
atuen, således og indskruet siden som var indskudt.
Ligeledes oprette^ spærværket,der var ganske ned sunkot og lagt et overslag oven på loftet til at
sitte stiverne på under spærværket. Også fast nag
let gavlen på begge ender. Dertil 1 8tk. 16 al.bjæl
ke; og ellers gammelt tømmar fra kælderen
/. ’ ’
*
1763 : Det skur eller lude de kalder gårdkammeret, er slet
I0/5
og dårligt.Taget må omlægges og vindskederne fornyet
med brædder.De gamle lægter afbrækket eg fornyet. 2 jiye
gavle og ny vindskeder.
23/6
Begyndt med kalkslager
og murerarbejde at afbrække
og igen opmure, k dl.
I756 ..— X -gtadam Karstins skifte er der mange køkkensage£
i gårdkamm_eret: 23 div. tinsager og 2^ kobberting
._______ jernkedler, køkkenhasper, kistenbænk, og bord.
I80I vbrandtaksation) »Et halvtagshus, 3 fag, 1 loft højt

"k_

Nedreveted *** blndinSsva:rk °S tilmurede vægge,udi længden '
^ al> og 1 dybden 6 al.bræddeloft og gulv,optrukne
vægge og 2 fag enkelte vinduer i bly.Indrettet til stue
og et en jernvindovn med rør.Loftet under taget,hvortil
er adgang af en lem ved en stige udi gavlen. Pr.fag lo dl.

/Køge
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Borgerskaber Ifølge stadens privilegier måtte ingen person
opholde sig længere end 6 uger i byen uden at løse
1596 13/12 Marcus Skomager,

1597

borgerskab(Tingb.l651 13/1 )

9/12 Morten Madsen.Mønbo
16/12 Hans Kock

I608 I4/I2 Mads Jensen
-

-

Christen Nielsen Bagger

-

-

Antonius Jansen von der Brøgge

-

-

Hans Simonsen Kleinsmed

-

-

JensPoulsen

1599 I4/I2 Niels Læstesnider(skolæster)^
- 14/12 Niels Tommesen Skomager

S

I!“’“

- I9/I2 ffans Sverresen
1608 16/12 Hans Lauritsen
-

—

Mads Nielsen Ringsted

1609 I5/I2 Frants Henrichsen.Brunsteen
1617 18/12 Hans Billedsnider
- I9/I2 Mads Ravn

-

-

Kort Richter

-

Frants Isenberg

1618 18/12 Pedetr Didrichsen
1620 18/12 OlufSandersen
1621

7/12 Peter von Bohn* snedker

I623 17/12 Anders Hansen
-

Svend Jensen Pottemager

-

—

Niels Jacobsen Pottemager

-

-

Niels Adsersen, Skrædder

162^ 6/2

Claus Henrichsen(opsagde

sit borgerskab,ville til Tyskland)

16/12 Peder Sommer
- 20/I2 Oluf Jensen, forh* foged Turebyholm
I625

1/4 Hermand Johansen Kock

I6I4 16/12 Frederich Guldsemd
1613 I7 /I2 David Bartskær

KØGE
IISTORIS5CE
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182.

Borgerskaber
Jonas Jonasen Guldsmed

1633 18/12

Morten Olsen Guldsmed

1614 16/12

Frederick Jensen Guldsmed

l62o 14/12

Thomas Nielsen Guldmsed

1634 25/2

Niels Pedersen Guldsmed

1633 l8/12(kommen fra Boskilde)

Frantz von Gyllieh. Kandestøber l63o 15/12
Hans Clausen Guldsmed

1663 27/1

Christen Nielsen Stub Guldsmed 1663 15/12
i ' •» i '■■ ‘ ’ ■
"

:

Jochum Billedsnider

1619 15/12

Johan Marqvardsen,Stenhugger

1627 14/12

Jacob Jensen Slange,Posementmagl648 25/7, født i Slangerup
Marcus Kyld Guldsmed

1648

Jørgen Detering Glarmester

1663 2o/12

Mathias Christensen Fich

I696

Hans Casper Tæg Kobbersmed

1686 21/12

Nicolai Munck(Mund) Guldsmed

l?oo 19/Iq

Adrian Zeitler Guldsmed
I^ r_ ““ - ^-~
Claus Nielsen Guldsmed
Jørgen Jørgensen Guldsmed
Claus de Smede
Michel Pedersen Kandestøber
Jacob Francke Skomager
Mathias Tommesen Skrædder
Anker Hansén
Cort Richter
Jacob Pomeyer, Enger,Westfalen
Anders Andersen Læsø
Cort Richter kontrafejer

I642 19/12

Johan Buck
Tommas Nielsen

I63I
I609
16lo
162o
1620
162o
162o
1617
I64I
I63I
l63o

8/12

7/7 Kandestøber født i Ribe

I9/I2
13/12
19 /1
l/f/12
14/12
I4/I2
I4/I2
19/12
15/12
23/12
17/12

barnefødt i Skelskør

(Skrædder var et tilnavn)
Maülias var handelsmand.

født på Læsø.
født Enger,Westfalen
I632 7/1 biver unge Cort Richter
fjerdingskæmner i Nørre fjerding.
I635 16/12,født i Tyskland
I635 16/12, født her i byen
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Torvet 2o (1682 matr.l39)(2 våninger matr.137,138 i Nyportstræde hørte
til gården og nævnes allerede i det først bevarede skøde: )186^ matr.lo^
I588 23/9 skødede Jens Christensen sin gård på hjørnet af Skomagertorvet
og Nyportstræde til Michel Knudsen Grydestøber vesten næst op til David
Thomasens gård(l682 matr-Ufo). Det bemærkes at jordskylden, 3 mark, ved
rørte de 2 våninger ned langs Nyportstræde*
1612 nævnes Frantz Bentzen Guldsmed og hans moder ved gården. Han omtales
dog allerede 16o5 ved gården ifølge tingb. 1623 19/12 ,hvor han pantsatte
den imod et lån.
Skifteprotokollen 1627 2/3 indeholder et skifte efter guldsmeden(21+7)
Enken Anne Olufsdatter ses at have drevet virksomheden videre,dertil kom
at hun ofte holdt herberge for rejsende.Samme herberge hos Anne,Frantz
Guldsmeds fik byens godkendelse i I646, hvor hun fik besked på at skilte
med " en engel”. Det var også hovedsagelig syge soldater hun mest tog sig
af,ligesom byen meget ofte benyttede hendes herberge i forbindelse med
folk,som på byens regning skulle opholde sig over længere tid i byen.
Hun blev begravet 3/7 1647»men skifteprotokollen er ikke bevaret for
nævnte år. Sønnen Anders Frantzen overtog gården(Tingb.18/11 l65o).
I652 11/12 indeholder skødeprotokollen et pantebrev fra Jørgen Madsen,som
på det tidspunkt ejede gården. Den beskrives i en synsforretning 1653 17/1
som lo bindinger ud mod Torvet samt 2 våninger,der strakte sig mod nord
i Nyportstræde. Tingb.
Torvet 2o (1682 matr.l^o) C1863 matr. lo4)
Gården ses ifølge oven nævnte skøde at tilhøre David Thomasen I588 23/9
som døde 1619. Et skifte dat. L9/I0 nævner enken son Ursula og dertil
børnene Peder Davidsen og Anne Davidsdatter.Gården beskrives som meget
brøstfældig og vurderedes til 35 o slette daler.
Anne Davidsdatter,der overtog gården efter forældrene,ses i l.ægteskab
—

i

at være gift med Baltzer Ottosen, død l6o3 og nævnt som byfoged. Derefter
blev hun gift med Mads Jensen, efter hvem der blev holdt skifte 1623 15/1.
Gården nævnes stadig som brøstfældig og var ikke steget i værdi.
I629 8/6 skødede Hans Lauritsen garden til Christen Lauritsen Skomager
Tingb.11+7.og den siges at ligge mellem Anne, Guldsmeds og Oluf Sandersens
Køge Arkiverne
gårde.

Slagtergården På Torvet 18 (1682 matr. I4I) (1863 matr. lo5,lo7)

l8/f*

1594 15/4 overtog Jens Pedersen rådmand og Jens Kræmmer som værge og for
myndere for sal.Olufs.fordum guldsmed i Køge, børn: Christopher og Morten
en gård norden op til Torvet,lig.imellem David Thomsens gård og sal.borg
mester Peder Pedersens gård,som Michel Kandestøber nu ibor, med en bod,der
ligger bag ved gården og vender ud til Kirkestræde.. Ifølge skødet beting
ede kirken sig 12 skilling i jordskyld hvert år til påske af det portrum
som vendte ud til Kirkestræde. Skødet var stilet fra den københavnske
1)

borger Peder Andersen,som Oluf Guldsmed i sin tid havde købt gården af,
og som nu erkendte"at til fulde og nøje at vasre afbetalt af hans arvinger
og takkede for god og redelig betaling i alle måder". Skødeprotokollen.
(Gården er den såkaldte Slagtergård eller Oluf Sandersens gård,som er
genopført i museets gård). Skiftet efter Oluf Nielsen og Karen Olufsdatter er ikke bevaret.
1592 7/2 krævede "ærlig svend Steen Hansen11 barnefødt i Gunderup afkald
af sin svoger,Sigurd Jensen,der var gift med Steens søster,Karen Hansdat
ter i henhold til skiftet efter dei*es forældre "deres fædrende og mødrende
arv efter sal» Hans Wittenberg og hustru, Maren Steensdatter,som boede og
.Hans Wittenberg nævnt 157o til
Gunderup,Herfølge sogn
1592 I9/6 skødede samme Sigurd Jensen tvende gårde i Nyportstræde til
døde

i Gunderupr»„

(skødeprotokollen)

sin svoger, ærlige svend Steen Hansen ,søn af Hans Wittenberg. Svogeren
beboede selv den ene af gårdene,og som begge lå vesten i strædet. ^
1593 I0/2 modtog hr. Hans Rasmussen,sognepræst i Tybjerg

på sin hustrus

Margrethe Pedersdatters, vegne et afkald af sin svoger,Jens Guldsmed her
i Køge," for hvis arv hans hustru,Anneche Pedersdatter tilfalden var efter
sine forældre, hr. Peder Jensen og Dorte,hr. Peders i Tybjerg. (Præstø amt)
(Skødeprotokollen).
Nævnte Steen Hansen Guldsmed ses 1599 ifølge rådstueprotokollen at have
boet en periode i Oluf Guldsmeds gård,idet han af børnenes formynder
får besked på at istandsætte et spejl,der havde lidt skade, samt at gøre
gården rydelig. Der tales også om inventar han havde annammet i gården.
Rådstueprt. 15/2 1599.
1) Peder Andersen Randulff
2.) I et skøde dat. 1589 1/12 omtales Hans Wittenbergs børns have.som stød
te op til grunden nuv. Sct. Gertrudsstræde 5-7.
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Slagtergården(Torvet l8)

Ifølge jordskylden i kirkeregnskalaet 1631 ses Oluf Sandersens gård tid
ligere at have været beboet af Michel Skrædder* Denne Michel ffindtze
Skrædder ses i rådstueprotokollen 1612 at bebo gården og gift med Anne
Marcusdatter.
1621 nævner regnskabet Anne»Miehel Skrædders* 1622 nævnes hun tillige
med Marcus Slagter, muligvis en søn*

(Kæmnerregn.)

1623 tingb. lo/3 hedder det:"Rådmand Hans Christensen på Anne,sal.Dennis
Christensens vegne(tidl.byfoged)tog byskriver Niels Ibsens hånd på Anne
Marcusdatters vegne og gav hende og hendes arvinger på sal.Michel Skræd
ders vegne,fordi han ingen arvinger havde,og lod Anne Marcusdatter og
hendes arvinger være frit,ledig og kraftløs for alle krav".
1624 nævnes gården som Oluf Sandersens. Han fik borgerskab 162o 18/12
men da tingbogen først er bevaret fra 1623,kan det ikke ses,hvornår han
modtog skøde på gården.
Oluf Sandersen og hustru, Margrethe Jørgensdatter ejede og beboede gården
til deres død: Oluf S. begravet 1671 29/11 og Margrethe Jørgensdatter
1672 2/7.
1681 7/2 foretog man en vurdering af Oluf Sandersens gårdfTingb, pag*
2oo)

Torvet 16 ved hjørnet af Kirkestræde(182 matr*1^2,1863 matr*lo6)
1644
,

ses gården at være beboet af den senere så kendte købmand
Jacob Pomeyer>;der ved sin karrieres begyndelse 1643 først
først var til huse hos Enevold Brochmand,Torvet 14.
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Torvet lif "Brochmands gård".

186.

1587 11/9 skødede Maren Baltzersdatter,sal.Christen Jespersens sin gård
ved hjørnet af Kirkestræde til Jens Christensen. I skødet siges gården
at ligge mellem borgmester Peder Pedersens gård,som Karen Mads Offer skær iboede,og Anders Strøbys gård,som Jaocb Bødker beboede. Der hørte
en bolig til gården,som lå i Kirkestræde og var beboet af Hans Ibsen.
Ejerne til gården havde efter skødet frit agerum ud til Kirkestræde,forde der vel nok ikke var plads nok i hovedgården til en port ud til Torvet.

Skødeprotokollen er omkring det tidspunkt kun bevaret til I595 og inden
for det tidsrum skiftede gården ikke ejer» Derimod ses gården i 1612,hvor
kæmnerregnskaberne begynder, at være beboet af handelsmanden Poul Peder sen, som var søn af nævnte borgmester Peder Pedersen (død 1595) og især i
e? kendt for den sag,der var rejst på højesteplan imod ham for ægteskabs■brud_
Ifølge dommen dat» 23/1 1598 blev han bl.a. spurgt om følgende ved råd stueretten i Køge: " Om han ved sin højeste ed kunne og ville sig erklære,
at han ikke i løsagtighed havde forbrudt sig med nogen anden kvindes per son end hans ærlige hustru fra den tid,de blev viet tilsammen,og til de
på formeldte Lunds Kapitel er ved dom adskilte ?".
'Hvortil Poul Pedersen svarede," at han ikke sig i så måde med god sam vittighed ved skylde,mens kender jeg ud af menneskelig skrøbelighed det
udi skyldig at være ". Han ville gerne med højøvrigheden "optinge og for
sin forseelse gerne give af sit gods og penge"»Retten lagde vægt på, at
han selv havde tilstået sin forseelse og udtalte ifølge dommen:"Bør straf
fes på sit gods og penge"»
Poul Pedersen og hustru,Barbara Trogelsdatter ,skænkede 1 I605 en oblat
æske til kirken,og som er bevaret* Han døde i 1613 og efterlod sin sønnen
Hans Poulsen,der fik sin farbroder,Rasmus Pedersen Kræmmer,til formynder.
Denne havde arvet faderens borgmestergård(Vestergade 23-25) og skulle som
formynder varetage det gods og andre værdier*der var tilslået Hans Poul sen,deriblandt faderens signetring en guldring af kroneguld med en blå
safir» Safiren blev vurderet til 5 \ gylden,og ringen,som vejede 12 i lo d
til 6 daler loddet,blev sat til 76 i daler» Enken beholdt gården frem går det af skiftet.
Kræmmeren Rasmus Pedersen havde tre døtre: Anne, Marine og Margrethe RasmUsdatter»Sidst nævnte blev gift med den senere så kendte borgmester Ene vold Brochmand,som i 1616 ses at bebo gården ved hjørnet af Kirkestræde.

I634 6/5 havde Brochmand en skeltrætte med sin nabo Peder Skrædder(Tingb*
I643 havde han Jacob Pomeyer"til huse"(Kæmnerregn)*
Om Ene vold Brochmand: "Dagligliv i Køge på Chr» /+*s tid" (Byarkivet)

I669 4/5 (I48 ) Synsforretning, hvor Gabiel Slade ibode gården,(schiede)*
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Torvet 12

1613 — 21 ses gården at være beboet af Christen Simonsen(Kæmnerregn).
1634 6/5 ejes gården af Peder Iversen Skrædder,som havde en trætte med
sin nabo Enevold Brockmand i nr. I4 .
I637

var bartskærer Johan de Voss "til huse"* Han købte senere gården
nuv* Torvet
I643
var Johan Skomager"til huse"i gården tilligemed skrædderen(Kæmnerrgn*)
I646 28/9 Skrædder Peder Iversens gård,gift med Mette Jensdatter.
1662(tingb.72.82) skøde og afkald fra Iver Pedersen til broderen Jens

Pedersen på gården,som forældrene,afg* Peder Iversen og Mette Jensdatter
ejede og iboede mellem Arent von Marchs gård,han selv ibor på den øster
side og sal.borgmester Enevold Brochmands gård på den vestre side norden
Torvet. Ifølge skødet var Jens Pedersen nu boende i gården*
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Torvet lo ( Jordskylden var 3 7 mark årligt til kirken)

......

I592 I4/2 tilhørte gården Jens Christensen (senere byfoged) skødeprt-r
,_ i

I594 18/2

—

-

Jacob Bødker (skødeprt,)

I6I3 kæmnerregn, Jacob Bødkers gård,
1622 l/7(Tingb,) skøde fra Rasmus Miehelsen borgmester i Roskilde til
Christen Jensen Kræmmer.
I63I betaler Rasmus Michelsen dog jordskyld af gården,tidUacob Bødkers
3 i ak,
I634 tilhørte gården kømand Søren Nielsen Holst gift med Birgitte Sørens
dattert Dagligliv i Køge på Chr. i+.s tid)
I643 nævnes Siile,. Søren Holst ved gården(Kæmnerrgn.)
I646 28/9 pantsætter købmamd Arent von March gården,som havde havde købt
(Skødeprt,)
I65I 2/6 har købmand March en skeltrætte med sin nabo Peder Iversen,
( Tingb,112)
I655 2o/8 stævner Arent von March igen Peder Iversen, 199)
1668 I9/7 begravet Johan March på den store kirkegård.
I67I I8/6

-

Arent March, store kirkegård*

-*-669 blev gården synet ifølge tingbogen pag, 15 o,
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Torvet 8

I592 I4/2 skøde fra tolder Henrich Fresche til Anders Strøby.
I594 18/2

—
- Anders Strøby til Hans Christophersen. 2 boliger
vesten næst op til Søren Jacobsens gård og østen næst til
Jens Christensens gård .

I6I3 nævnes Peder Michelsen Skrædder ved gården(Kæmnerregn*)
I624 19A skøde fra Anders Skrædder til Peder Michelsen Skrædder(^ingb.)

I635

Maren,Peder Michelsen ses ifølge tingb* 1622 1/7 og 1633(45)
at have haft etkort ægteskab med en Niels Jørgensen.
Maren,Peder Michelsens gård. Ved branden .1633 led den en be
tydelig skade,hvorefter hun fik eftergivet en del af sin skat
Hun ses ofte at have huset ryttere i sin gård,især under Tor
stenssohsfejden,hvor nogle fremmede ryttere under et drikkeri
gennemstak hendes kontrafejer af Christian 4 * og prinsen med
deres kårder.

1646 28/9 nævnes gården som Niels Pedersen Ravns
(Skøde 1647 12/7)
I658

1658-59

(Tingb*)

Laurits Sørensen ejer og bebor gården (Kirkeregn*)
Niels Rasmussen ibor gården, som Maren,Peder Michelsen før
ejede og Laurits Sørensen nu ejer.(Kirkeregn.)

1666

ses Laurits Sørensen, herredsfoged i Baarse herred.stadig at
eje gården*

1673 -74

Laurits Sørensens gård,som Gabriel Slade ^nu ibor (Kirkeregn. )

I682

Christen Hansen Kræmmers gård (Grundtaksationen,nr*2o5 råd stuearkivet ).

1) Gabriel Schiede begr. 1677 27/9 i kirkén*
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Torvet 6 (1682 matr^ 194)

1592 I3 /II Skøde fra Laurits Høg Malmø på Søren Jacobsens vegne til
Hans Christophersen.
1594 18/2 Hans Christophersens gård han ibor. Skødeprt.
I6I7

Carsten Femmerling (Kæmnerregn^)

I629 5/I0 Hr. Niels gård i Tølløse
I635

Willum Christensens gård (Jordskyld kirkeregn.)

I637

Hans Ebbesens Bagers gard tidl. hr. Niels

1)

1655 (163) sætter Hans Ebbesen Bager pant i sin gård liggende mellem
hr. Claus Walkirsch gård i øst og Niels Ravn i vest.
1659

Hans Ebbesens gård,som Hans Faxe Bager ibor.

I662

Ebbe Hansen Bager af sin faders,Hans Ebbesens gård 2 mark-4 sk
jordskyld.
I684 29/4 begravet Ebbe Hansen Bager.

1) Hans Ebbesen Bager var født i Land-Halsten og fik borgerskab 1635
Begr_ i kirken 1659 6/1►
16/12,
Hr*. Niels(Madsen) præst i Tølløse 1599 — 1/5 1625
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Torvet 4

(1682 matr. 195)

1587 25/9 Hans Grydestøbers gård (Skødeprt..)
1588 22/7 ses Hans Grydestøber gift med Lisbeth Lauritsdatter(Skødeprt.
I6 I3

nævnt Niels Gryddestøber i gården(Kæmnerregn.)

l62o I7 /I Skifte efter Niels Nielsen Grydestøber, gift med Anne Hansdat
ter. En datter»Gertrud Nielsdatter blev gift med Mads Andérsen
Guldsmed. (Overformynderiprt.)
I623 2i+/3 skøde til Cort Richter (den ældre) (Tingb. 59)Gården overgik

derefter til hans søn, Alluf(Adolph) Richter,efter hvem der
l63o I4/6 blev foretaget skifte mellem hans efterleverske,
^
Lisbeth Hansdatter ogderes eneste søn,Jacob Adolphsen Richter
i overværelse af hendes trolovede fæstemand,borgmester Hans
Buck(Nørregade 2). Borgmester Buck havde mistet sin hustru,
Ellen Thorsdatter, som døde 11/8 1629, 47 år gi*
Gården blev med sit faste inventar,bl.a* panelværk og bænke
vurderet til l2oo daler. Adolph Richter havde drevet en omfat tende købmandsvirksomhed og efterlod sig talrige debitorer
blandt omegnens bønder. I boet er der særlig grund til at frem
hæve et guldhjerte med 21 perler og 2 perlesnore vurd* i alt
til 36 daler. Jacob Adolpheen var 6 år ved faderens død.
I630 9/7 ses gården, som Hans Buck nu ejede, at være beboet af handels manden Torben Eriksen. Buck solgte den s.å. til Peder Sørensen
i Nørregade 30 (32 ?) for ll+oo slette daler.
Ved branden i 1633 beboede Torben Eriksen gården,som led en be tydelig skade,bl.a. brændte en del korn og malt på hans loft.
26/1 1636 blev han opsagt af byfoged Jacob Børgesen,hvis gård
det nu var.Torben Eriksen skulle ifølge tingbogen flytte til
mikkelsdag og gøre gården rydelig til nævnte dag*
I639 januar blev gården ifølge Cort Richter den ældres skifte vurderet
til 900 daler.Det hedder her: "Som Jørgen Buck besidder"'
1)

1643

Jørgen Buck ( Søn af Hans Buck)

I65I

Karen Bucks gård ,købt 11/3 I650 af Jacob Adolphsen Richter
/«i*. \
(Tingb.)
Karen, Mester Claus Walkirch (Rektor).

I655

l66o,l673
I682

Knud Lauritsen Byskriver af sin gård
Knud Lauritsen Byskriver gård som Jacob Pomeyer ejer(Grund taksat.)
1) Jacob Richter nævnt som studius,Roskilde latinskole
Tingb* I0/7 I648, skødepr. 12/1+ 1649. Barnefødt i Køge.
2)1643 3/2 begr. Jørgen Buck under sin faders sten i kirken.
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Torvet 2 (1682 matr. 196)

1587 25/9 skøde fra Jørgen Stigsen til Peder Pedersen.
1588 22/7 fra Peder Pedersen til Christopher Croll(Skøaeprt.)
I6I7 nævnes gården som kræmmer Jacob Meyers (Kæmnerrgn.).
I63I betaler

Jacob Meyer 2 mark og k sk. i jordskyld af sin gård.

1635-38 ses Cort Richter at have overtaget Jacob Meyers gård ifølge
jordskylden til kirken.Selv boede han i hjørnegården (matr.
I97 ,som han ved sit ægteskab med Anne,Hans Bartskærs var kommet
i besiddelse af. Cort Pichter(den ældre) blev 5/12 1638 begr.
Cort Richter(den yngre).som fik borgerskab l63o 17/12

og nu ses at have

overtaget gården efter faderens død, var født i Enger(Engen) i Westfalen
og af profession kontrafejer. Der var bl.a. ham der malede Mads Ravns
myrdede datter, Margrethe, på sit dødsleje i 1634*
Muligvis var Cort Eichter(den ældre) og Johan Hansen Bartskær(Hans Bart
skærs søn)der boede i gården og døde i marts 1638 , begge ofre for den
de
omfatten/pest,som hærgede byen.
Cort Richter(den ældre) havde sis søns ,Adolph Richters gods og formue
i forvaltning efter dennes død i l63o,ligesom h&n ovértog værgemålet for
sønnen Jacob Adolphsen Richter.
I april I64I mistede Cort Richter(den yngre) sin hustru»Kirsten Michelsdatter. Ifølge skiftet,dat. januar 161+2 var der følgende børn i ægteska
bet:
Margrethe Cortsdatter, 8 år
Cort Cortesen Richter, 2 år
Jacob Cortesen Richter, 7 år
Johanne Cortsdatter, 1 år.
Det hedder videre i skiftet: " Kok befindes Cort Richter at have inde
hos sig Jacob Richters værgeraål,som er hans brodersøn. Hovedstolen og til
den tid forfaldne renter er efter Cort Richters egen angivende efter penge
4500 dl.,til hvilken han(Jacob) er udlagt,først hvis han på skiftebrevet
efter sal. Cort Richters udi hans arvepart på afgangne faders,Adolph
Richter, og for hans(den yngres)sal.faders vegne er udgiven efter den vur
dering, som da på skiftet skete(l639 ) og endnu stander usolgt drengen til
bedste,og som er den gård på Torvet(nr. i+) næst vesten op til Cort Rich
ters egen gård,og Jørgen Buck nu besidder efter forrige vurdering, penge
9oo dl.
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Cort Richter(den yngre) havde efter faderens død I638 påtaget sig så
mange økonomiske forpligtelser, at det på et tidspunkt nok skulle gå galt.
Hans egne børn havde, som loven krævede det, hver fået en formynder. Han
levede tilsyneladende af at male det hénnette borgerskab og vel nok også
kopier af kongefamilien,hvis kontrafejer hang i mange hjem.
Da hans hustru i 2.ægteskab døde i juni 1649, begyndte kravene at vælte
ind over ham: Margrethe Cortsdatter,der nu var gift med Niels Christensen
Ruff(kendt som fallerende forpagter af stadskælderen),krævede arven efter
sin moder,Kirsten Michelsdatter,376 dl.
I650 4/2 kræves Richter for Jacob Richters arv, 685 dl. Samtidig blev der
gjort rede for arven efter Anne, Hans Bartskærs ifølge hendes skifte fra

*I642. Heraf fremgik, at når alt var fratrukket, var der 7.922 dl. til de ling mellem arvingerne.Hans Hansen Bartskær tilkom 2 lodder, 5.281 dl., og
kræmmeren Hans Buck,der l63o havde ægtet Lisbeth Hansdatter(Adolph Richters

enke),skulle have 2.640 dl. som datter af HansBartskær. Hans Buck havde for
sine penge fået pant i hjørnegården.
I februar I650 mødte Richter på rådstuen og lovede at blive i byen,indtil

hans sager var afgjort.Retten noterede, at han ikke vedligeholdt sin gård,
hvilket kunne tyde på, at han ville gå fra det hele. Sønnen,Cort Cortesen
mødte i marts for sin fader og lovede en ordning,"når den sag kom til ende
^i Tyskland. I april krævede Jacob Adolphsen Richter som student i Roskilde
latinskole 2.159 dl. Samtidig blev Richter opfordret til at gøre skifte
efter sin i 1649 afdøde hustru. I maj skulle Richter have mødt igen i retten
men retten matte notere, at han var "borte i fremmede lande",og man vidste
ikke, hvor man skulle søge ham. Sagen havde også været forelagt landstinget,
hvor der forelå en dom, dat. 24/4 165o,men den var uden betydning mente kre
ditorerne.
16/12 I650 hlev Cort Richters gård,gods og løsøre takseret og vurderet:
Hovedgården blev med sit faste inventar: panelværk og en stor kakkelovn i
stuen, en liden jernkakkelovn i kælderen, et støbekar og tre bryggekar sat
til I5.00 dl. samtlige effekter blev vurderet.
n i 9?

1 '*' 1 T
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vråskab

* f kUVeSeng’ 8 sk ->1 væSgetæppe, 4 dl. ,1 slagbænk, i, »k. 1
stebænk, 3 dl.l hvid kistebænk, 8 mk.(denne indeholdt bl.a. 2 gi.stk
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harnisk og 1 stormhat), 1 lang kistehænk, 4 dl., 2 gl.bagstole, 5 mk., 2
små grønne stole, 8 sk. og 1 stort spejl, 2 dl., dertil kom sengetøjet i
kurvesengen.
Blandt de øvrige lokaliteter var:
Loftet over stuen: Her stod en gi.egeseng, 3 dl.l gi.skive, lo mk.,1 fyre kiste, 2 mk. og 4 træknappe(knager?) 8 sk.
Det lille kammer på loftet: 1 rød seng med kappe på, 7 dl.,1 fyresengested
med spærlagen for, 8 dl.2 mk., 1 liden stenskive, 3 dl.,1 lang åbenbænk, 2
mk.8 sk, 1 stakket ditto, 1 mk. 1 gi.grøn stol og 1 bagstol, 2mk.lo sk., 1
bænkedyne,14 mark, samt Richters staffeli, 4 sk.
Derefter nævnes Det lange loft med lyseform,klædekurv,måletønde og skrih.

På Det øverste loft var støbeballier,trug og gi.tønder. Desuden nævnes:
^ Stegerset, spiesekammeret,kammer ved stegerset, den inderste kælder og den
yderste kælder til gaden(med liden jernkakkelovn) med div. effekter.
Richter havde 15 kontrafejer, der hver havde et nr. og en pris samt 2 bøger
med henholdsvis 16 og 15 kobberstykker i hver samt en lille bogsamling.
Hvordan kreditorerne delte boet imellem sig, fortæller tingbogen ikke. I
1657 flyttede byfogeden Knud Jespersen Bruun ind i gården som lejer. Han
nævnes i skatteterminerne

for hele l66o i gården, men flyttede derefter

hen i Nørregade på østsiden(l682 matr. 268),og hvortil han også bliver hen
ført i nævnte grundtaksation.
1662 2if/ll solgte Johanne Cortsdatter Richter sin faders gård til Jacob Pom^ eyer i hvis slægt den forblev fælles med hjørnegården,først som købmands
gård og senere som Det store Værtshus"Prinsen".

1)

Da sal.borgmester Jacob Hansens indbo og gård vurderes 23/12
165o forkommer også en harnisk og en stormhat (Brogade 3 b)
Der tales også om en have på volden, om en udskåren seng med billeder
på,og at renden langs volden skulle stives af med brætter. Tingb.
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Torvet 2 (1682 matr. 197)

193.

1387 25/9 og 1588 22/7 ses gården at være ejet og beboet af .Tens Vall fin
tin Skrædder.
1591 l8/lo døde Mester Henrich Nyttersen,som på det tidspunkt ejede går
den.Ifølge hans skifte skulle svigersønnen,handelsmanden Carl Clausen,g.
m. Anne Henrichsdatter have den gård Jens Vallentin tidligere ejede og be
boede,men nu(1596) var beboet af Anders Nielsen.Sønnen, Henrich Henrichsen
skulle beholde sin faders,Mester Henrichs gård (Torvet 5),som Carl Clausen
beboede mellem Anders Jacobsen rådmands gård(nr. 7) og Oluf Bruuns gård
(nr- 3).

Ifølge skiftet(1596 pag. 2) fremgår det, at Barbara Jacobsdatter var moder
^

til børnene,medens Maren Jacobsdatter noteres som Nyttersens enke. Carl
Clausen arvede tillige de 5 boder ved kirkegården ud til Kirkestrædet,hvor
af en er bevaret til vore dage som byens ældste hus.
1596var gården beboet af Anders Nielsen med Carl Clausen

som ejer.

1599 23/3 fik kræmmeren Hans Bartskesr borgerskab, d.v.s. at han aflagde
sin borgered. Han nåede ikke at komme med i fjerdingskæmnerens skatteliste
I613 ,der nævner enken Anne,Bartskærs ved gården,og som netop ved Hans Bartskærs død var stærkt rystet over den trolddom,der havde huseret i gården
gennem længere tid.
1616 29/I blev der foretaget skifte efter kræmmeren Hans Bartskær
4) 1617 27A nævnes købmanden Cort Richter første gang i skattelisterne for
Nørre fjerding. Rådstueprotokollen nævner datoen
1617 19/12
for aflæggelsen af borgereden. Han var født i Enger(Engen) i West
falen og blev hurtigt en af byens betydeligste mænd. 1623 27 /lo
udmeldte samtlige købmænd i byen ham til at være overkøbmand
(Rådstueprt.).
Cort Richter ses at have handlet med meget forskelligt, bl.a.
leverede han alt det fyrretræ,men benyttede ved genopførelsen
af Vindbyholt Gæstegård ved Fakse i l623-25(Tryggevælde lens regnskaber).
1633 27/5 købte han af borgmester Jens Braad i Roskilde naboboligen ud mod
Nørregade,"som han lod bygge ny på,og 1635 ses han at have er hvervet nabogården mod vest langs torvesiden,som Jacob Meyer havbeboet i en menneskealder.Torvet 4 havde han allerede fået skøde
på 24/3 1623.
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Det var sikkert en torn i øjet på ham, at han ikke kom med i 1637,hvor køb
mændene besluttede sig til at danne et såkaldt dansk kompagni,og hvor 21
borgere valgte Oluf Sandersen til oldermand,skønt man havde medtaget den
tyskfødte købmand Zakarias Lutcken i kompagniet, der nærmest fumgerede som
mellemhandler ved korneksporten.
Cort Richter(den ældre,som han kaldtes) døde i december 1638 og efterlod
sig enken,Anne,Cort Richters ,der som nævnt tidligere havde været gift med
kræmmeren Hans Bartskær.
Ifølge skiftet i januar 1639 efterlod købmanden sig følgende børn:
Cort Richter, borger i Køge, (Kontrafejeren)
Anne Cortsdatter, boende i Enger i Westfalen,
Hermand Richter,der 2o/12 1636 havde fået borgerskab og var født i Enger,
Westfalen. Denne blev 1642 ansat til at varetage de tyske flygtninges in
teresser og havde som sådanne sin gang i kapellet på Klosterkirkegården,
hvor han tilligemed et par andre tyske borgere gik rundt under kirkegangen
og samlede penge ind. I646 rømte han fra byen og efterlod sig en stor gæld.
Ifølge hans bröder oplysning var han rejst til Tyskland. Han efterlod sig
en søn,Esaias Richter Skomager,der nævnes i tingbogen 27/5 165o.
Valborg nat I64I gravede et par af Anne Cortes tjenestefolk en stor potte
fuld af troldtøj og andet op i haven bag gården.Man havde ikke været plaget
af lucifer siden Hans Bartskærs tid,men nu begyndte der at ske mærkelige
ting i gården(Dagligliv i Køge på Chr.4 .s tid: Byarkivet).
I juli I642 døde Anne Cort Richters,inden sagen mod Ellen Rådmands,som man
havde mistænkt og anklaget for trolddomskunst, var afsluttet.Der var i år tier betalt 3 I i sk.i jordskyld til kirken for gården hver påske. I 1643
var det kræmmeren Hans Buck(Nørregade 2),der betalte skylden som den stør ste panthaver på hustruens vegne,Lisbeth Hansdatters arv efter Anne Cortes,
2.640 dl.
Jost Korning,der havde fået borgerskab 2o/12 1642,og som blev den følgende
ejer af hjørnegården, betalte 1643 skat som lejer af Anne Cortes kælderbod
Jacob Pomeyer,der var fra samme by i Westfalen som familien Richter og fik
borgerskab I64I 15/12, boede først en kort tid til leje hos Enevold Brochmand(Torvet I4),men flyttede så over gaden til nr. 16,hvor han begyndte sin
store karriere som handelsmand, f.eks byggede han en bod på hjørnet ud mod
Torvet,men denne fik han omgående besked på(l643 4/7.rådstueprt.) at fjerne
fordi den var til gene for trafikken.
Skiftet efter Anne Cortes beskæftigede sig også med, hvad hun hæftede for
efter sit første ægteskab med Hans Bartskær. 1643 3o/l krævede Hans Johan sen Bartskær kramvarer til et beløb af 821 dl.,hvilket var hans arvepart
efter sin farmoder,Anne,Cortes. Han ses 1661 23/12 at opholde sig i Halden
i Norge. (Tingb.)
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I646 I4/2 skødede Hans Buck til Jost Korning en halvpartsgård med gårdrum^som hans hustru,Lisbeth Hansdatter, havde arvet efter sin
moder.Ifølge skødet lå gården" østen i Nørrestræde på hjørnet
og vesten ved Cort Richters gård,han ibor"*
Jost Korning døde allerede i april I648 og blev begr. i kirken.
1649 3o/7 fik Jacob Pomeyer skøde på gården,medens Anne,Jost
Korning på det tidspunkt endnu beboede den. Der blev i februar
1650 foretaget en vurdering,som kunne mene meget om Richters
vurdering* Det hedder her:
I stuen panelværk, 1 jernkakkelovn, 1 tresur, 1 indlagt egevråskab, 1 lang rød bænk under vinduerne og 1 stakket ditto
ved bordenden.
I bryggerhuset 1 kedel i gruen, 3 gi.bryggekar og 1 støbekar.
Eå loftet 2 vinder med jernspir,den ene med vindereb,2 støbe
ballier,junge til brønden.
I kælderen ud til Torvet 1 liden jernkakkelovn,skiverne og bæn
kene ibdm. tilsammen I300 slette dl.
1651 24/3 pantsatte Jacob Pomeyer gården for I400 dl. til en
handelsmand Willum i Hamburg for leverede varer.Tingb.
Familien Richter ses at have foretrukket kirkens søndre våbenhus
til slægtens begravelser: Her ses følgende at være begravet:
I638 21/3
Johan(Hansen) Bartskær(Hans Bartskærs søn).
I638

Cort Richters(den yngres) barn.

1638 5/12

Cort Richter den ældre(begge muligvis ofre for ^pt)

1639 18/12 betalte Anne,Cort Richters foret lejested i søndre
våbenhus.
1641 I4/4 begr. unge Cort Richters hustru.
1642 I9 /7

-

Anne, Cort Richters i det søndre våbenhus.

I649 3/6

-

Cort Richters(den yngres) hustru.
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Sprædte træk af e.jere og lejere på strækningen Nørregade 1 som ékskl.
hjørnegrunden,1682 matr- 196, blev noteret som to lige store grunde,matr.
197 og 198.

Matr» 197 ses allerede i slutningen af 15oo-tallet at skulle svare 2o sk.
i jordskyld til kirken og kan derfor følges op gennem årene.
1592 4/12 skøde fra Lars Hansen til Jørgen Jacobsen.
1593 25/6

-

-

Jørgen Jaobsen til skipper Thor Hansen.Samme skipper

ejede allerede på det tidspunkt nabogården mod nord,som han hav
købt I590.
1612

boede Steen Hansen Guldsmed her en kort tid. Han var søn af Hans
Wittenberg til Gunderup i Herfølge sogn og født på gården.

1616

finder man Jens Braad. i boligen(Kæmnerregn.).
Skipper Thor(d)hvis datter Ellen Thordsdatter sandsynligvis er
er identisk med kræmmeren Hans Bucks l.hustru(død 163°),forekom
mer nu ikke mere i regnskaberne og er muligt flyttet til Rostock,
hvor svigersønnen var født. Et notat i havneregnskaberne kunne
tyde derpå,og hvoraf fremgår, at en skipper Thord af Rostock i
I6I9 betalte havneafgift af 4 læster r:ostockerøl,han havde ind ført.
svarede Jens Braad 2o sk. i jordskyld af skipper Thords sydligste
bolig og Hans Buck 4 mark af Thords nordligste. (Kirkeregn.)

I63I

I633 27/5 købte købmand Cort Richter.som efter Hans Bartskærs død 1613
havde ægtet dennes enke,Anne Pedersdatter, i hjørnegården,Jens
Braads bolig- Han var nu borgmester i Roskilde.Det ses ligeledes
i kirkeregnskabet,at Qort Richter lod bygge på stedet.
Siden 1633 hørte matr. I97 sammen med(l682)matr. I96 på hjørnet.
Hertil må dog tilføjes, at det var Hans Buck(Nørregade 2),der
I646 I4/I2 solgte hjørnegården,som hans hustru,Lisbeth Hansdat ter, havde arvet efter enken Anne Pedersdatter,til klædekræmme ren Jost Korning
samt at Jacob pomeyer først 1649 3o/7
efter Kornings død købte matr. 197 * og på det tidspunkt beboede
Kornings enke endnuh jørnee jendommen. Denne fraflyttede hun først
i I650 . Gravstedet til Jast Korning " i Tårnet ved Døren" havde
hun købt samme dag,han blev begravet, I648 25/4 .
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Nørregade i (1682 matr. I98 )

I590 26/I0 fik skipper Thor(d) Hansen skøde på gården. 1592 4/12»hvor

han

fik skøde på naboboligen mod syd,matr. 197 » ses han at bebo
i matr. 198 .
I6I3

var gården beboet af Tue Remmesnider. (Kæmnerregn.)

I62I

finder man Kirsten, Tue Remmesniders på stedet.

I63I

svarer Hans Buck(Nørregade 2),skipper Thors svigersøn,jord skyld af gården til kirken. Han havde sikkert arvet den efter

I633 27/5

skipperen.
ses gården(boligen) at tilhøre kræmmeren Søren Jensen(Nørrega de 4 )(Tingb

I637 lo/?

Skøde fra Jens Sørensen Remmesnider til kræmmer Zakarias
Lytcken.Ifølge skødet strakte grunden sig mod vest til nuv.
Torvet 6 .

I649 3o/7

hvor Zakarias Lytcken stadig beboede gården ses sognepræsten
Porce Munck i Strøby at have pant i den^(Skødeprt.)

I656 4/8

Skøde fra Porce Munck i Strøby til Adrian Zeidler Guldsmed
(Tingb.)(Se " Guldsmede i Køge i l6oo-tallet)
Guldsmeden døde i 1658 -Han havde da været gift tre gange.I660
5/1 blev der holdt skifte efter hans hustru» Kirsten Willums datter,der endnu beboede gården. ( blev vurderet til 490 dl. ^

I665 (69)

ønske sognepræsten Porce Munck(født i St„ Heddinge) at sælge
gården,som blev udråbt til salg på tinget.

I682

tilhørte gården Oluf Jensen

1^87

nævnes købmand Knud Bertelsen som ejer af hele hjørnet incl.
Torvet 4 .Samme år ses han også som ejer af Torvet lo.

H a a r lev,grovsmed.

1) I662-63 boede Hans Guldsmed her(Kirkeregn.)
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1682 matr» 199

var endnu 1863 kun et lille hjørne af nuv. Nørregade 3

1736 var stuehuset kun på 5 fag*
I6I3
I6l6
1621
I63I
1643
I656
I656

finder man Hans Hadeler boende(Kræmnerregn.)
Kirstine,Hadelers
Søren Hadeler " han ibor".
Søren Hadelers gård,som skipper Peder Holst ibor(Kirkeregn.)
4/8 Maren, Søren Hadelers gård,som skipper Peder Holst ibor.
I5/3 begr. Maren,Søren Hadelers på den store kirkegrd*

Torvet 3

Spredte træk om ejere og lejere af gården

1398 24/2

Rådmand Oluf Bruuns gård.

l6o5 8/2

Byfoged Dennis Christensens frihedsbrev til
at bevare sin
nordre sidelænge med et større antal vinduer ind mod rådhus gården (Længen er beskrevet udførligt med sine vinduer (mål m.
nu) i tingbogen 22/4 I65I.
Skipper Oluf Jensens gård,der var kendt som et meget benyttet
herberge. Skiltede med en rød rose

I622
1643 2o/2

pant fra Hans Hammer til Oluf Jensen

1646 1/6

Anne, skipper Oluf Jensens halvgård* Frants

1647 7/12

ses købmand Johan Katterberg at bebo gården(Rådstueprt.)

Hammer nævnes.

1648 22/2 kræver Birgitte Gyldenstjerne, som havde boet til leje i gården
en godtgørelse på grund af dens brøstfældighed* l65o bor hun
til leje i gården nuv.. Nørregade 24 *
1648 8/8 kræver Anne,Oluf Jensens sal.Aug. Wellows (tolderens)hustru for
leje af et lille kammer til ammestue, som tolderfamilien,medens
de beboede rådhuset havde benyttet fra I636-40 og 1644-45*
1649 23/4 køber Johan Katterberg også nabogården,Torvet 5»
1676 (2ol) blev der foretaget skifte efter købmand Johan Katterberg,der
i 2.ægteskab var gift med Helweg Augusta Wellowsdatter(Tolderens
datter). Torvet 3 var hans hovedgård. (Gården synes 1651 15/4)
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13.jan.1651 beskæftiger tingdagen sig med en vurdering af sal.
skipper Oluf Jensens gård og indbo,beliggende i Rådhusstræde på den
søndresiae, 11 væggerum ud til gaden med port under, 2 loft høj og med
en fjellebod uden for vinduerne, er 7 væggerum.

I stuen en kakkelovn, lister og drætter omkring,slagskive, hylder og
en lukket seng. I skorstenskammeret næst ved stuen ud:til haven næst
op til samme kammer en liden badstue, een væggerum bred og 4 alen lang
med en gammel pottekakkelovn,som kedelen er aftagen.Item en svedebænk
gjort af nogle deller og 3 små hylder, en liden stuen ved forstuen,
vesten for den store stue,findes en vindovn af potter med træpiller under
og en jerndør for. Næst op til samme formeldte stue i forstuen en liden
kontor med fjeller slagen på væggen.Dette og forskrevne er og tilhører
gadehuset,som er med dobbelt loft og et skorstenskammer i den østre end^
oven over forbemeldte den anden skorstenskammers fra forbemeldte gade
hus.
Og i sønder 14 væggerum hus,2 loft høj,og med loft og kølle,vinde og vinde
reb, indeholdende stegers med kandebord,spisekammer»bryggers med bageovn.
Nok i samme hus 2 gæstekamre,derunder en kælder på 6 væggerum.
Sønden i gården findes en vedhammer»strækkende sig i øst -vest med halv
tag og ingen loft, 7 væggerum og åben ind til gården.
østen
0
Vesten i garden 8 væggerum hus, 2 loft høj, som er/ op til radhusgarden
og er til en stald med krybber og med loft over. I den nørre ende i samme
hus befindes en skorsten og en bageovn,dog er skorstenen ikke fuldfærdig.
Hele indboet er nævnt stykke for stykke. n Ingen kom og bød",hedder det
i tingbogen.
1646 25/5 ses Johan Katterberg i forbindelse med erhvervelsen af
Torvet 3
at have købt nævnte 8 væggerum stald (Tingb. 2/12 l65o)

^

3o/9 l65o klager Katterberg over Anne Hansdatters,sal.Oluf Jensens
havegærde,"som ligger bag deres gårde de nu selv ibor". Katterberg frem
fører, at hans part af gærdet var nyopført,men Annes var øde og ned falden.
Anne, Oluf Jensen Skippers må på det tidspunkt selv have beboet en af
de to små boliger ud til Rådhusstrædet,og som lå op til rådhusgårdens
grund(l682 matr. 295,1863 223). Skipper Oluf pantsatte både boliger og
grund 3o/9 1642 for 400 dl." to boliger i Rådhusstrædet,som Michel Skræd
der iboede,og den anden bolig vesten næst op til hans egen gård,Marcus
Drager iboede". 9/lo 1643 pantsætter han sin have,der lå østen op til
hans gård,han selv iboede i sin længde og bredde(d.v.s. Torvet 3 på det
tidspunkt.
Hele sagen om grunden i Rådhusstrædet drejede sig om,hver
ofte den havde været pantsat,også efter at Katterberg havde købt stalden .
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"Suckens gård'» Nørregade 2(1682 matr,277, 278: 2 boliger i Byesgård)
I Nørregade 2,hvor der gamle arrest ligger,lå tidligere "Buckens gård",som
ifølge bygningstaksationen 1736 bestod af to sammenlagte boliger på henholds
vis 7 og 4 fag.
Hans Buck,der fik borgerskab 23/3 1399, var født i Rostock og må vel nærmest
betegnes som tyskølsfører,fordi hans indtægter for de fleste år mest stam
mede fra import af rostockerøl og eksport af korn og malt. På et tidspunkt
havde han to skuder,og i sine velmagtsdage var han desuden ejer af byens
største på 34 læster,(Rådstueprt,1631 11/3)
Så at sige alle byens købmænd var begyndt deres løbebane som "tjener" hos
ø e n købmand i byen,og for at kunne bestride en sådam stilling måtte tjeneren
beherske skrivekunsten.Han skulle føre købmandens regnskaber og møde for sin
husbond ved en eventuel retssag.
Hans Buck førte vistnok selv sine bøger,og man må formode, at hans sviger fader,skipperen Thor(d) Hansen, der sejlede på Rostock, har været ham en
godlæremester, I589 lo/3 købte nævnte skipper et stykke jord med hus på i
"Byesgård" (Bygårdsstræde) norden gaden og sønden næst op til "Mester Albrect
Nyborrig von Munsters gård, Samme Mester Albrect havde tidligere(1587 I6/I0 )
købt en hus "mellem Byesgård»som løber gennem rådhusporten, og Anders Mad sens gård i Nørregade" og kan vel tænkes at være den ældst kendte ejer til
^^gården Nørregade 2, medens skipper Thor,som på det tidspunkt ejede og beboe
de en del af grunden nuv. Nørregade 1, ved sit køb blev ejer af en af de små
boliger bag gården.
I6I3 ses Hans. Buck at bebo gården(boligen) Nørregade 2 og var på det tids punkt ca. i+2 år.Kæmnerregnskaberne er kun bevaret indtil 1613 .Samme år bli ver han stævnet for husleje af Drude Hansdatter,afg. rådmand Anders Frandsens
enke(Brogade I9 )Rådstueprt, 19/2).Kalmerkrigen var lige afsluttet og tiderne
var dårlige for handel og skibsfart.
I6I9 går det bedre for "Bucken",der s.å. ses at have været i Rostock 2 gange
med sin skude, hvorfra han indførte ialt 13 læster og 2 tdr. rostockerøl.En
skipper Thord af Rostock indførte s.å. 4 læster øl. Muligvis er det sviger faderen,som var flyttet til sin hjemby. I hvert fald nævnes "Bucken" senere

Køge Arkiverne

2 oo.

som ejer af hans bolig(gård) overfor i Nørregade samt af boligen ud til By
gårdsstræde. Han vedkendte sig også to lån på henholdsvis k oo daler og 8o
daler,som skipper Thor havde fået af de fattiges midler i l6o5(Tingb.l637
18/9 K
1620

9/7 skrev ,rBucken" i sin regnskabsbog: " løb skipper Rasmus Pedersen

med den lille skude,om Gud vil,til Rostock med I40 tdr. dansk rug". Hans
Lauritsen(Torvet 22) havde bedt ham medtage lok tdr, rug på samme rejse,
fremgår det af bogen. Et andet sted hedder det:" Er afregnet i den lybske
rejse og kom til garnering af skuden 35o loftsøm". "Bucken" var blevet uenig
med sin skipper,Rasmus Pedersen, på grund af et mellemregnskab,fordi denne
også handlede på egne vegne og kunne hjemtage varer for egen regning.(Tingb.
ø l 6 3 o 9/8).
1622 var der indbrud i "Buckens" bod ved havnebryggen.Tyven blev fanget og
idømt galge og gren.(Tingb. 12/8).
1628 beskæftigede "Bucken" 7 personer i sine 2 skuder,som førtes af skipper ne Laur* Iversen og Jens Mønbo.(Rådstueprt* 12/1).
I630 9/7 blev der foretaget skifte efter Hams Bucks hustru,Ellen Thorsdat tert som efterlod sin følgende børn:
Tord Buck, borger i Maribo,

Henrich Buck,
Jørgen
- (ejede Torvet 4
1639-43)

Regina Hansdatter,

Else
Marine

-

Karine

Hovedgården med brygredskaber, panelværk og bænke i stuen,jernkakelovn,en
liden urtehave bag gården samt en have ved stranden blev vurderet til
Børnene skulle have den gård i Nørrestræde,som Peder Sørensen beboede

samt

den gård på Torvet,Torben Eriksen beboede, og dertil de 2 boder i Byesgård
bag Bucks gård " med kakkelovne".
Buck fik boligen tværs over for hovedgården, som Niels Skrædder nu iboede,
desuden haven uden for Nørreport,hvor fiskeparken varmedens børnene fik
gården tværs overfor(Skipper Thor ejede en tid både en bolig og en gård over
for "Buckens gård).
Gårdens 11 stolestader i kirken blev fordelt mellem far og børn. Buck fik
skuden en pram og to både* Gården i Nørrestræde,hvor Peder Sørensen boede,
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blev vurderet til

25oo slette dl.,men straks solgt til lejeren for 3000 .Sam

me Peder Sørensen købte også gården Torvet 4»hvor Torben Eriksen boede,for
I400 slette dl- Den største af boligerne(gården) over for hovedgården blev
inden skiftets afslutning solgt til Søren Jensen Kræmmer for

600 slette dl.

Buck beholdt selv de 2 boliger bag gården .Nævnte gård på Torvet var i årene
1639-43 i Jørgen Bucks besiddelse.
Ellen Thorsdatter blev ifølge kirkeregnskaberne begravet i kirken
og allerede 14.juni

nævnes borgmester Hans Buck som Lisbeth Hansdatters

trolovede fæstemand„Hun var datter af kræmmeren Hans Bartskær(Torvet 2) og
enke efter Adolph Richter,Cort Richters ældste søn- Der var kun en søn.Jacob
^ A d o l p h s e n Richter,som Cort Richter blev værge for,men da der efter hans død
i I638 og Anne,Cort Richters i I642 også skulle skiftes med Hans Bartskærs
børn,overtog "Bucken" både' hjørnegården ved Torvet og Torvet

4 på sin hustrus

vegne og var nu en velhavende mand. Han overlod også 2o lod sølv ved indsam
lingen I642.
I646 I4/2 skødede Hans Buck hjørnegården ved Torvet til'klædekræmmeren Jost
Korning,der allerede i nogle år, efter at Anne Pedersdatter var blevet enke,
havde passet hendes kælderbod,sikkert for egen regning.
Da HansBuck blev begravet 4/12 I648, blev han lagt i kirken ved sin første
hustrus side i et gravsted,han havde sikret sig ved et købsbrev,dat»4/1
^ 1 6 2 5 - H a n blev 78 år gammel. Der blev skiftet i april året efter,men 1651
var der strid om arven(Tingb-l8/3)•som enkeri,Lisbeth Hansdatter, forvaltede.
Da svenskerne besatte landet i 1658, beboede hun stadig garden,men pa grund
af sin beliggenhed nær Torvet, blev den hurtigt besat af fjenden,således at
hun til sidst måtte forlade den- Efter krigen henlå den øde i nogle år,hvor
efter Peder Nielsen Sadelmager flyttede ind.Tilsyneladende betalte han ikke
husleje,fordi han ved at bebo gården havde gjort sit til, at den ikke blev
helt ruineret»ligesom han havde måtte fjerne al den urenlighed,svenskerne
havde efterladt sig- 1666

25/9 tilbød han nu at betale 12 slette dl. i hus

leje fra førstkommende påske.
Lisbeth,Hans Bucks blev 1675 31/1 begravet på byens regning i kirken.Både
præsten,kapellanen og den latinske skolemester deltog. Skolens disciple
sang,og der blev betalt for bedemand,vokslys,sørgebånd og nåle,ligesom der
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der ved samme lejlighed blev aget møg bort fra gården.
Ved grundtaksationen 1682 tilhørte gården købmand Jacob Pomeyer og var be boet af regimentsskriverens frue og Bodil Vævers.

Jacob Pomeyer var på det

tidspunkt byens største grundejer,idet han ejede nuv. Nørregade 1 og Torvet
2 og 4. Efter købmand Pomeyers og hustrus død henholdsvis 1683 og

84 solgte

arvingerne 15/8 1685 hele virksomheden og samtlige gårde til Knud Bertelsen
Bruun,som 3/9 1678 var "viet i huset" til Anne Pomeyer.
I 1722 ,hvor pottemager Thomas Caspersen købte "Buckens gård", tilhørte den
Knud Bertelsens søn,Diderich Knudsen Bruun,som havde lejet den ud til en
hattemager,men selv gjorde brug af kælderen under samtlige 11 fag til øl og vinkælder(Skødeprt.112 ). (Se Pottemagere i Køge).
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1623 27/lo"udmeldte det menige borgerskab, som er købmænd, Cort Richter
at være overkøbmand, og gjorde han

for borgmester og råd sin

vil sig trolig og flittig forholde

der udi ".

I623 21+/I0 beskæftigede retten sig

med et uvenskab mellem etpar møllere:

Mads Christensen boende i Alslev mølle

ed,at han

Rådstueprt.

vandt med oprakte fingre, at Jens

Nielsen Møller havde sagt, at han(Mads) skulle iføre sig sorte klæder
og slå Søren Møller så mange tørre hug, at han ikke skulle trives efter
} L

den dag".Samtalen fandt sted i havestrædet. Rådstueprt.
En skilsmissesag
1599 2/11 prøvede retten at mægle mellem Jacob Bødker og hans hustru,Anne
som hævdede, at hun hellere ville miste både liv og gods end leve sammen
med Jacob Bødker. Bødkeren beklagede sig over, at konen havde taget alle
hans rede penge, 2o9 daler,og dertil adkomstbrevene på hans 3 gårde,for uden nogle håndskrifter og hans signet.
To boliger baggrund fox
Vestergade 16
1626 12/6 blev ved en vurdering efter Johanne.Berners familiens have i
Hestemøllestrædet(med et lysthus)sat til 90 daler, samt 2 boliger i
Vestergade til ifoo daler. Tingbogen*købt. henholdsvis I589 21/7 og 1593
(Skødebogen)
lo/2.
I626 ses rådhusboden og kælderen at være udlejet til Jørgen,som tjente
hos Søren Kræmmer(Nørregade 4 ). Det oplyses her, at derudi fandtes 6 hylder
og en liden gammel skive. Jørgen,der senere blev kendt som den store kræm
mer Jørgen Hauchsen « betalte lo speciedaler for perioden Sct.Michels 1626
til årsdagen 1627. Kæmnerregn.
Synsforretning Nørreport
I648 I3/4 fandt man frem til, at skorstenen på Nørreport skulle for
højes, der skulle nye tagsten og lægges loft over porten "for folks skyld"
Rådstueprt.
Ifølge skiftet efter købmanden Jens Riber(Brogade 23) fremgår det, at
han havde fiskepark i Casper Eggers have ved volden(Brogade 19) ved reber
banen* Skifteforretningen fandt først sted efter svenskekrigen, 1658-60 .
Alex Hattemagers gård(Torvet 21+) ses endnu 1669 at henligge øde og ruine
ret efter krigen. Og det hedder videre,nok en have som ligger i volden pa
Bjerget er ruineret.Fattigregnskaberne l669-7cu
I kæmnerregnskaberne I63I 1.taks.hedder det: Anders Bagger holder endnu^
hus på rådhuset og afkortes derfor 5 slette mark i skatten. Som bekendt
havde han forpagtet rådstuekælderen og boede,indtil tolderen Augu.Wellow
overtog forpagtningen og boligen,på rådhuset.
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1624^8/2Annammet af borgmester Hans Christensen( Brogade 19) for noget
ringe af byens jord til at rette en af sine boder med ved Lovporten, at
den kan stå lige med efter den anden”. 3 slette daler,
1624 5/8 Annammet af Hans Frederich i København til leje af rådhusboden
i vort store marked, 1 slet daler,. Og annammet af samme kræmmer til leje
af samme bod,som han stod i den med sit kram vort Lille marked,16.september.
(Kæmnerregn).
1 sletdl
Ifølge rådstueprotokollen 1627 19/lo skulle Anne Poulsdatter ifølge sin
dom stå på kagen og drage stene af byen. 26/lo s,å. hedder det om Karen
Bagger, at hun for sine ubevislige udtalelser om Mads Ravns hustru "skulle
stå på kagen og drage stene af byen".
I642 I3 /I2 forekommer en sag om et vandløb mellem Claus Nielsen Guldsmeds
gårdCTorvet 5 ) og Hans Hammers gård,nr. 3(Skeltrætte),
I623 23/6(tingb.) Et skøde fra Niels Hammer, borger i Køge til Christen
Jostesen på " en have og jordsmon liggende ved Lovportén",
I623 30/6 Ifølge tingbogen skulle et lille stykke jordsmond sønden for
Søren Knudsens gård(Brogade 1) og have synes ud til åen udi vester,hvor
vidt det kan sælges fra byen.
v
mer
I623 14/7*25/8 ses en skeltrætte mellem S øren Kræ/og Mads Andersen Guld smed .Efter guldsmedens opfattelse havde Søren Kræmmer(Nørregade 4 ) bygget
ind på guldsmedens grund med et tværhus nede i gården.Tingb.1/9.99.

1622 12/8 var tinget optaget af en skeltrætte mellem Poul Jensen Orgemestster, der følte sig trykket af Hans Bucks nye hus(Nørregade.nord for Jern.
--------------banegaae)
1598 24/2 En forligelse mellem købmand Carl Clausen og Claus Bagger på
Boield Tordsdatters vegne om det tagdrøp af Hans Bryggers hus ind i Oluf
Bruns gård,som af 8 mænd var kendt ulovligt,og om hvis skade Oluf Bruns
huse af samme tagdrøp bekommen havde,desligeste at det halve kvarter jord,
som sal. Mester Henrich haver ladet til sig indbygge udi den østre ende af
sit gadehus imod Oluf Bruns gård,imod en 8 mænds afsigt,dat» 4.maj 1573» o,
s,v. Hvorfor Carl Clausen skal give Claus Bagger på Boield Tordsdatters
vegne 60 gamle daler eller 4 mark for hver daler,, o.s.v, (Rådstueprt,)
I597 I3 /5 Fik Casten Gullich Buntmagers hustrus fader ved navn Jochum
Holst af Stralsund i dag bevis under stads segl,at forb, Casten Buntmager
ved sin.saligheds højeste ed bekendte sig vitterligt gæld skyldig at være
for Jochum Holst et hundrede mark svenske ...... af et hus,han ham afkøbte
udi Stralsund liggende udi Hellig Gjest stræde der sammesteds,',(Rådatueprt.
i

T

I597 30/3 En fortegnelse over den jord,,som hørte til Gl.Køge kirke«som
nu er afbrudt,men nu ligger til Køge kirke.
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I598 24/2 hedder det videre om sagen mellem Carl Clausen og Hans Bryg ger: Endvidere må Claus Bagger, eller hvem som samme gård ejer,være frit
for, at dersom de ville bygge op til Carl Clausens bryghus,da skal de have
magt at faste bjælker og spær til 4 væggerums hus udi hans tømmer og spær
næst op til gadehuset i gården.Og haver Carl Clausen forplitlget sig til
at færdiggøre Claus Baggers plankeværk,som Hans Brygger haver gjort skade".
I599 23/4 To bønder fra Strøby erkendte, at Ingvar Erlandsen af Strøby
havde hugget Peder Pottemager af Køge i livet med en økse og straks betalt
pottemageren I4 mark danske for skaden.Ligeledes gav de straks Mester Hans
Bartskær 8 mark danske for hans møje til bartskærer løn.Samme to mænd loveat betale 3 daler i sagefald til kongen og byen inden 14 dage. Rådstueprt.
I60I 7/8 ses følgende borgere at bo i Nørrestræde: Christoffer Meyer,HenAxelhof og Jens Vallentin Skrædder. Sidstnævnte havde tidligere ejet går
den på hjørnet af Torvet og Nørrestræde. Rådstueprt.(Restance).
Ker var møllehuse både nord og syd for byen
I597 18/2 En skøge,der på grund af sin løsagtighed var dømt til at stå på
kagen, fik formildet sin dom , trods at hun tvende gange havde"forstyrret
byen",benådede man hende til kun at skulle stå på kagen til kl. 5 efter middag,men hvis hun gjorde det en tredie gang,truede man hende "på livs
ag hals fortabelse".Ligesom hun måtte love aldrig mere at indfinde sig i
byen eller i møllehusene på den nordre og søndre side byen. Skete det vil
le hun blive straffet uden al nåde på sit liv. Rådstueprt.
Støjede berusede rundt om natten
I60I 27/11
"^enrich Henrichsen. Brunsteen som med de to. unge tyskølsf ørere,Henrich
Bremer og Henrich Riche gjorde godtfolk her i byen skade på deres døre,
vinduer og porte om nattetid, den sag blev ham i dag for Guds og godtfolks
børns skyld efterladt uden bøder.Dog med slig kaution,at han nu med hånd
og mund forpligter sig under sin æres fortabelse,at han nu straks inden
påske begiver sig i ærlig mands tjeneste indenlands eller udenlands og
bliver der udi tre samfulde år". I modsat tilfælde ville han blive for skikket til slottet og på det strengeste udstå retten både for det gamle
og det nye".
De to tyskølsførere var allerede 23/lo hver idømt loo mark i bøde,som skul
le betales i tre rater: De fattige til jul, til kongen til fastelavn og
til byen Set. Morten.Hans Buck lovede på sin svogers vegne,Henrich Bre -
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mers vegne og Søren Lauritsen på sin gæst,Henrich
betale loo mark* Rådstueprotokollen.

Riches vegne hver

at

B.iælkerne i gulvet over adelsmandens gravsted
var rådne

Kirkeværgen oplyser 3A 1644: Lov jeg ligstenen over velb. sal.Christoph
er Lindenov aftage,formedelst bjælkerne derunder var i sønder og slet for
rådne,, og lod igen indskyde nye bjælker, 1 daler.
Forbrugte han igen til at slå deller fast inden ikvindestolen

over gra -

--s*

ven, søm for 8 skilling.
Til begge dragerne for ligstenen at aftage og igen pålægge, 3o sk.
Og til Laurits Murermester for murstenene omkring samme ligsten han igen
nedlagde fast i gulvet, 2 mark.
1683 5/11 overtog overtog Rasmus Christensen Schiøller ifølge tingbogen
Lindenovernes gravsted i kirken, hvilket skete i henhold til et brev
dat*lo/7 1675, som dokumenterede, at Christopher Lindenov ovedrog Ras mus Schiøller "ham fædrenes begravelse på det store kirkegulv mellem
borgmestre og rådmandsstolene på den søndre og kvindestaderne på den
nordre side"* Ifølge brevet havde Lindenov overladt ham begravelsen
"udi sal* Erik Krags påhør 1675*

1598 23/8 nævnes Hans Badstuemands gård (Rådstueprt*)
I6I7 omtales"Marie Badstuekone her af byen",, kæmnerregnskaberne *

16 2i+ I9/4 omhandler en skeltrætte fra Torvets sydside (Tagdryptræt te)

(Tingb*)

I 630 blev vagthuset på Torvet lagt ind på rådhuset efter fredsslut -

ningen 1629(Kæmnerregn*)
I634 2o/2 førte skomagerlauget og præsterne i Køge en trætte på højeste
plan(Kancelliets brevb*)

1598 24/2 indeholder rådstueprotokollen en sag om en skeltrætte dat.
I573 4/5 »Timret. østside*
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Slægten Richter satte også sine spor på Guldkysten i det nuværende
Gahna. Christiansborg var på daværende tidspunkt det danske kolonistyres hovedsæde,og her findes stadig en gade,som kaldes Richter street
I medlemsbladet"Samvirke" hedder det bl.a.: "På den nuværende Labadivej ligge køband Richters gård,der har været et mindre fort.Richter
kunne stille 15o veludrustede soldater.Hans rigdom skal have været
anselig,og det fortælles, at ved hans taffel spiste man på guldtal lekener.Gården led skade ved jordskælvet 1939 ,men endnu ses den smukke
indgangsportal med hans og hans broders navnetræk og årstallet 1 8 o 9".
(Samvirke 1967,1.25)
165o 9/12 beskæftigede bytinget sig med en del småbeløb,som formyn
derne for kræmmer Jørgen Hauchsens børn(han døde I646) ville gøre
et sidste forsøg på at efterspore.Henved ko borgere og borgerinder
var tilsagte,men ingen mødte,forid de enten var døde,rømte eller flyt
tet uden at opsige borgerskabet, deriblandt var Tommas Madsen guld- £
smed,hvorom det oplystes, at han "drog bort fra byen for 12 år siden".
Det fremgår videre af sagen, at Hermand Klie(tidligere kromand i Køge
kro og en tid borger i Køge, var død i armod, samt at Daniel Katter
berg "var ihjelslagen i krigen"
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1 6 ? ^ P 1/11

takserede

8

borgere en lod uden for Nørreport. Det hedder her:

"Uden for Hans Christensens og Anders Bagers have, 35 sletdl, og uden for
Anders Bagers have, 2 sletdl.Desligeste haver vi også været efter vores
takst indhold på et stræde liggende uden for Lovportstræde imellem Rasmus
Pedersens og Frantz Henrichsens haver og takseret først et lille stykke
jord liggende uden for Søren Kræmmers have(Nørregade 2+) så vidt som. hans
plankeværk er og tværs over til Frantz Henrichsens gærdeCBrogade 9 ) for 2
sletdl.
Siden for Søren Kræmmers plankeværk og strædet ........ . ind til Rasmusses hjørnegærde og tværs over til Frantz Henrichsens port,er takseret for
25 sletdl.
Endnu et lille stræde,som løber fra Frantz Henrichsens port og neder til
Hans Christensens have(han ejede gården Brogade 19)Iuge, for 5 sletdl.,dog
^ m e d sådan lejlighed dersom borgmester og råd synes det kan afhændes fra by en uden skade,desligeste også strædet, at det kan være dem uden skade,som
derudi haver deres ind-og udkørsei.Køge 11+.november 1623 ”
Deres forseglede afsigt blev 21/11 efterlæst i retten og påskreven borgmest
er og råd,»som bevilgede Rasmus Pedersen forbemeldte jord udi strædet,såvidt
som hans fortov strækker sig,desuden bevilget Hans Christensen rådmand ibid
den jordsmon uden for hans have og fortov,desligeste det lille stræde uden
for hans(ud for) Hans Christensens have-luge. Sammeledes haver de bevilget
Anders Bager såvidt som hans have og fortov strækker sig n„ Rådstueprt*

Rådstueprotokollen l/lo l62i+ nævner: Rasmus Snedker og Jochum Holst forplig
tede dem, at det fortingede arbejde på stolene i kirken skal endeligen være
færdige til i dag måneds,såfremt de ikke ville have deres tilståendes penge
forbrudt"„
29/4 I625 kræver Jochum Holst og Rasmus Snedker " 3 slette daler for hver
stade de haver gjort(af nyt opbygget), som var Christen Holst,skipper Rasmus,
Jost Guldsmed og Karen,Hans Pedersens.Ingen mødte.Blev tilfunden at betale”
Nævnte snedker Jochum Holst siges 1597 13/5 at have ejet et hus i Stralsund
Rådstueprt.
I 62I siges Mester Hans Billedsnider at være flyttet til København.(Byfoged -

regnskaber„R.A.)

l62o flytter Folkvard Pottemager til Slagelse, boede i Lovportstræde(Se
Pottemagere i Køge(Byarkivet).
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l6ol 18/5 blev Vallentin Skrædders bo vurderet,og gården i Nørrastræde blev overtaget af hans eftermand i ægteskabet med Bendte,
Vallentins, Christen Poulsen Skrædder, men som 4/8 1613 flyttede til
Kanders (Byfogedrgm.R.A.)
16o 5 flytter Mette, Hans Hadeler til København.
I604 nævnes Jens Braad på Vallø.Var grundejer i Køge, blev senere borg
mester i Roskilde. (1613 nævnt Jens Brodt fra Roskilde)
l6o9 flytter Mester Albrect Tommesen til København. (Bartskær)„

1612

—

Frantz Skinder til St.Heddinge.

1611 annammet ad Hams Buck af Hans Bucks skipper Svend Bagge,som belå
en pige,der tjente Hams Bucks. Lejermålsbøde.
1617 24/2 omtales arvegods efter Karen,Christoffer Hadeler
1617 19/3 betaltes førlov for arven efter Karen,Christopher Jørgensen^
Guldsmeds af Andreis, kgl.Majestæts kaptajn over Koldinghus len,der
var gift med guldsmedens hustru.
1618 betaler Erich Helmers lejermålsbøde(Blev senere en stor købmand)
I623 5/9 fik Hams Buck en bøde for at have solgt sit øl højere end

taksten, lo dl. dertil renter deraf siden 1615 , 5 dl.
Jens Tyskølsfører(Torvet 21) fik en lignemde bøde og for samme
årræke.
I623 I2/I 0 'fik Sørem Jensen Kræmmer (Nørregade 1+) lo dl. i bøde for at
have solgt sin malt højere emd takstem.
I63I flytter Henrich Rubart til Tyskland. I640 betaler Morten Rubart
for sin sal.faders gods at få her fra byen.Det siges om faderen: ^
"Var em af de fordrevne".
™
I640 får Hermand Richter(>Cort Richter den ældres søn)en bøde.Det
hedder : "Havde købt nogle magre svin købmandsvis,og for medelst
han er en snedker på sit håndværk,som ej må bruge købmandsskab"
4 dl.16 sk. i bøde. (Han rømte i I646 til Tyskland og efterlod
sig en stor gæld).
I640 -4 I

indeholder byfogedregnskaberne et stort skifte efter Margrethe,
afg. Frantz Nordbagge,der ejede en gård i Vestergade.

1649-50 fremgår det af regnskaberne, at Reinholdt Clausen Thor Smede
ingen personlige arvinger havde,derfor forbeholdt kongen sig sim
part. Imgeborg,Claus Thor Smede var hams stedmoder. Han ejede
gården Torvet 9 og den store enghave m. m.
•
I652 flytter Pamtel Murermester, Peder Speigel. 1657 Johan Schult.
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I 600 21/11 bevilger borgmester og råd, at willum LindChan havde overtag
et gården Torvet 11 efter Berner Bredes død) måtte holde gæsteri i byen
"til førstkommende påske og nu straks til jul at udgive derfor,også for
det han hidtil haver standet udi, lo dl.".
1 600 5/12 kræves Steen Hansen Guldsmed af kældersvenden i rådhuskælderen
2° mark,11 øre for varer han have modtaget(øl og vin). Blev stævnet igen
for nye varer I 60 I 18/12 og 12/2 s.å.
1 60 1 9/1 Erkender sal.Frederich Guldsmeds hustru, at hun efter sin hus bonds død,"lod hun bære hvis sølv ud af hendes hus,som Kirsten, Laur.Niel
sens i Roskilde tilkom.Og beretter drengen, at han bar en sølvkniv skede
til Simon Kockes,som Niels Ladefogeds hustru i Himlingeøje tilkom.Og sagde
han,at sal.Frederich først selv .....

siden havde han det befalet.Samme -

ledes at han bar efter hendes befaling tre lod buddike-sølv til byfogeden,
som tilkom Niels udi Strandhoved.Og en liden vinflaske til Dorthe,Laurits
på Torvet;.Den tilkom præsten i Magleby.Desligeste bekendte hun selv, at hun
ansvarede borgmester Anders Jacobsens bysvend syv lod støbt sølv siden hen
des husbonds død".
I60 I 2o/2 At Hans Hadeller var oldermand for skrædderne.
1 60 1 6/3

Indførtes i prtokollen, at Oluf Evertsen Snedker var født i byen

af ægte og ærlige forældre: Evert (Sehuiring)Snedker og Anne Lauritsdatter.
-1^2-*-

5/3 blev Jens Nielsen Kornmåler bevilget et stykke jord af byen"neden

for sin have til volden og skal give derfor 1 daler".
1602 18/6 beskæftigede rådstuen sig med Christoffer Hattemager,som havde
overfaldet Steen Hansen Guldsmed "for hans(Steens) dør forleden aften,hvor
for guldsmeden forlangte ham straffet. 9 .juli stævnede han hattemageren
resterende husleje, 9 mark 12 sk.
16 o ? 12/6

Et drikkelag i Gert Hermandsens gård,hvori Dennis Christensen,

Lambrect Ibsen og Ivar Christophersen deltog, førte til en længere sag,
idet Christopher følte sig krænket på grund af en udtalelse,Dennis var kommed med om Boild, Christophers hustru og dennes opførsel overfor gårdens
tjenestepige.
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Da Lambrect foreslog Ivar, at de skulle drikke Dennis Christensens "og
en karls skål til af Trondhiem, slog Ivar 4 gange i bordet med sin hånd
og sagde, at han ville ikke drikke disse kanutters skål". Dennis havde med

sine udtalelser om Christophers hustru krænket både hans og hustruens ere
i
og hæder og var ingen ærlig karl.

Dommen gik Ivar imod,og han dømtes til at betale 5 gode daler til byens fat
tige. Og. det hedder videre, at dersom parterne fortsat skulle forbryde sig
imod hverandre"udi den sag med ord eller gerning

at repetere" og give an

ledning til en ny sag, skulle bøden være 3a gode daler til kongen,byen og
til de fattige lige så meget. Rådstueprt. 22/6 I 60 ?.
Ifølge kæmnerregnskaberne

1629 var der følgende svende og tjenestekarle

i byen:

9
9
5
3
3
4
8
1
1
12

smede-svende
skr«dder skinder
væver
guldsmede

-

snedker
bager
perlestikker

-

hattemager
skomager

29 tjenestekarle.

Der oprettes et guldsmedelaug

I608 28 /I 0 "Blev Kgl.Majestæts forordning og skrå læst og kundgjort for

guldsmedene her udi Koge,og dem endeligen blev forelagt inden jul førstkommendes at forskaffe deres ærlige bevis og ægtebrev her på rådhuset,
såfremt de ville nyde lauget efter Kgl.Majestæts forordning".

Rådstueprt.

1612 og 13 ses Steen Hansen Guldsmed at bo i Nørregade som nabo til Hans

Kræmmer ved hjørnet af Torvet.Man kan følge ham i småsager indtil 24/9 1619.
l62o 4/2 kræver Tommes Tordsen på Margrethe»Steens vegne et tilgodehavende
og ligeledes 5/5 s.å. 23 daler.
Frantz Guldsmed kræver 24/3 162o et par borgere for hver 1 td. tjære,som de
skyldte ham for. Det ser altså ud til, at både han og Steen Guldsmed har
skaffet sig lidt ekstrafortjeneste ved handel. Tiden var sådan, Der er ek
sempel på, at en skrædder havde anpart i en kornlast,som skulle eksporteres.
Chr. 4- holdt hånden over disse indgreb fra håndværkeres side i købmændenes
rettigheder,viser en sag,og han bad byrådet støtte håndværkerne.
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En skibsanpart
1596 7/7 hedder det i rådstueprotokollen, at Carl Clausen skulle give
rådmand Henrich Fresche(Brogade 5-7) 2oo daler for sin anpart i deres
fælles skib,førend det kom af åen-Desuden skulle Carl Clausen føre en
stor læst gods for Henrich Fresche frit til Bergen og to skibslaster gods
frit tilbage igen.Og når de 2oo daler var betalt, da havde Henrich Fresche
lovet Carl Clausen at give ham tilbørlig for--..ring derpå,og i så måde
være hverandre kvit,uden hvis de kan være at styre hverandre til gode,som
gode naboer og venner bør at gøre”.
En Chr»4- bibel
I64I 26/7(tingb») Mellem dagens sager ver et mellemværende mellem Claus
Jacobsen Bogbinder og rådmand Erich Christensen.(Brogade 5-7) som bog binderen ikke havde overholdt- Ifølge aftalen skulle bogbinderen skaffe
og indbinde en ny Chr-4* bibel til rådmanden med dupper af messing i hjør
nerne og udført i fineste skind til fastelavn eller 17 slette daler.
Claus Bogbinder ses også at have leveret protokoller til retsbetjentene
i de omkringliggende herrreder samt skind til byens tromme.
Claus Jacobsen Bogbindersvend nævnes 1622 4/4 i Overformynderiprotokollen
som Froichen Klockers søn- Han døde 1675 og blev begravet 12/5.
Torvet 23-25
Ivar Christoffersen,som ejede den store gård omfattende nuv- Torvet 23-25
hørte allerede i l6o7 ,hvor han omtales som deltager i et drikkelag,til
byens største købmænd- 1612 ses han i kæmnerregnskaberne at være nabo til
den lige så kendte tyskølsfører Jens Jensen (Torvet 2l) og som skatte borger var han den største i Sønder fjerding,hvortil han hørte.
Der findes intet skifte efter ham,derimod et skøde dat-23/2 1624,hvor Mads
Bergen rådmand i Nakskov med fuldmagt af sine svogre,Casper og Ejler
Christoffersen og deres arvinger skødede og afhændte den gård,som købmand Lambrect Ibsen nu iboede til Enevold Rasmussen Brochmand og dennes
søskende.
Nævnte købmand Lambrect Ibsen ses 1617 at bebo nabogården vest for Ivar
Christoffersen(d-vs- Vestergade 1-3)-1621 bor han i Nørregade over for
kirken,men da Morten Guldsmed i januar 1623 døde giftede han sig med enken
Maren Poulsdatter,og overtog med hendes den lille gård,1682 nr- 21,som
lå lige øst for nuv. Torvet 21.
Der er bevaret et skifte efter hans 1.hustru, Maren Dinesdatter, dat.
1623 I7 /2 (136),som efterlod sig børnene: Jacob, 6 år,Dennis, 3 år og Bodil
1 år- Lambrect ses at eje halvparten i en skude- Boet indeholdt en del
købmandsvarer såvel som 21 o lod sølv af forskelligt slags foruden en del
rede penge- Han havde 3 køer og 1 stud hjemme på gården. Boet viste en
indtægt på 15 o3 daler til deling mellem enkemanden og børnene.Guldsmedens
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skifte er dat.. I4 .jan.samme år,så allerede 1624 finder man Lambrect Ibsen
boende i guldsmedens gård. To måneder efter at Enevold Rasmussen Brochmand
og hans søskende havde overtaget Ivar Christophersens gård,overtager Mads
Bergen på sin kones og hendes søskendes vegne igen gården.Man kan tænke sig
at Enevold Brochmand på sin familiens vegne har stået for en stor priori
tet i gården,men at denne nu var udbetalt af Ivars søskende,som hver fik
en fjerdepart.(Tingb. 23/4 1624).
Skiftet efter Lambrect Ibsen og hans hustru,Maren Poulsdatter,• dat.12/4
1626 viser, at de på det tidspunkt må have beboet gården.Fra Lambrects 1.
ægteskab var der nu kun Bodil Lambrectsdatter tilbage.Og fælles havde de
Ivar Lambrectsen.Desuden skulle der skiftes med guldsmedens to børn:Karen
Mortensdatter og Poul Mortensen.
Hovedgården "ved Torvet",som Lambrect og Maren havde beboet,blev ansat til
I800 daler»hvilket beviser ejerforholdet,men er i misforhold til de tidlige
re nævnte skøder„Der må derfor regnes med den mulighed,at skiftet vedrører
nabogården mod vest(Vestergade 1 - 3),hvor Lambrect tidligere havde boet,
og som også var en stor gård.
I skiftet indgik også en gård ved kirken i Nørregade,som Lambrect og Frantz
Henrichsen(Brogade 9 ) havde købt i fællesskab,og som blev vurderet til 300
daler. En have på Bjerget blev sat til loo daler,dertil kom 2 stader i kir
ken.
Af lokaliteter nævnes følgende: Stuen, sengekammeret,salen,den store sal,
stegerset,kammeret ved stegerset,spisekammeret»bryggerset,kammeret ved bryg
gerset, det andet kammer, maltkammeret,dét nederste kammer ved veden,korn loftet og på vedhammeren.. I gården lå 240 lægtere og 1 £tylt tømmer. "Lille
Ivars tøj" var særskilt vurderet,dertil kom en mængde sølvtøj: 4 kander på
henholdsvis 94 ,182,56 og 27 lod,l kochen 33 lod, 1 potte 16 i lod, 1 bæger
9 i lod, 28 skeer 84 i lod og sølvknapper I5 i lod.Boets indtægter viste
4*615 i daler og dets udgifter 3.9o5 daler.Hvorefter der blev 7 o9 dl. 3 mk.
og 1 I sk. til deling mellem børnene .Det skal bemærkes, at blandt indtægt
erne var også indbetalt husleje af Ivar Christoffersens boder.
Ifølge tingb.1626 26/6 skødede børnenes formyndere og værger"deres fædrende
gård"til Enevold Brochmand.Tilsyneladende drejer det sig her om guldsmedens
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tidligere gård,som handelsmanden Anker Hansen derefter overtog. De virke -

lige ejerforhold til gården Torvet 23-25 er derfor vanskelige at beskrive.
En bevaret kontrakt viser, at gården derefter blev lejet ud,men det gældder stadig, at man ikke kan se,om det drejer sig om Torvet 23—25 eller na
bogården mod vest.. Blandt lejerne finder man handelsmanden Willum Tommesen og borgmester Peder Pedersens barnebarn,handelsmanden Hans Poulsen,
Poul Pedersens søn fra gården på hjørnet af Kirkestræde,nuv. Torvet 14.
Willum måtte forlade gården i 1628 efter en sag om 2oo slette daler frem•
r

ført af fogeden på Ravnstrup på et tidspunkt,hvor det ellers gik meget
godt for ham,og hvor han havde en skude med beskæftigelse til 4 personer.
Efter sigende måtte han lade nogle møbler blive stående i garden som pant.
(Rådstueprt. 12/11 1627,12/1 1628)
Til gengæld ved man med sikkerhed, at Hans Poulsen boede til leje i garden
Torvet 23-25, hvilket fremgår af en sag i rådstuebogen dat.16/8 1631,og
hvor der blev fremlagt følgende missiver: Først Casper Christophersens i
hvilket han som medejer havde tilladt udlejning af gården indtil han selv
kom til landet. Derefter Mads Bergens,nu borgmester i Nakskov, hvori han
samtykkede, at handelsmanden Peder Rasmussen,en fætter til Hans Poulsen,
lejede gården fra påske 1631 til årsdagen 1632 .
Enevold Brochmand,der førte sagen for Peder Rasmussen,fremførte i retten,
at:han efter fuldmagt fra samtlige ejere af gården havde bortlejet den til
Peder Rasmussen for 65 daler årligt,hvilket var 5 daler mere, end Hans Poul
sen betalte,og at denne var lovligt opsagt af byens tjenere til sankthans.
Jacob Hues,fuldmægtig på Hans Poulsens vegne fremførte, at eftersom at den
ne havde 4 .part i gården efter et købsbrev,og som retten havde fået fore
lagt, at hans klient nok var de 3 andre parter mere nær for en billig leje
end Peder Rasmussen.
Derefter fremlagde fuldmægtigen en lejekontrakt, som Christen Caspersen
Schiøller i Tronhjem på sin faders vegne havde oprettet med Hans Poulsen
samt et brev fra Mads Bergen.Enevold Brochmand henviste til, at nævnte
købsbrev ikke var tinglæst som et lovligt skøde,hvilket det burde være
ifølge et kgl.mandat dat. 22.aug. I580 på jagten Sorberig,der tydeligt
sagde, at alle køb på købstadsgårde" skal gange til tinge eller det at
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være død og magtesløs". Hams Poulsen tabte sagen,idet retten fandt, at Ene-

vold Brochmand havde ret til at bortleje gården,indtil ejerne selv kom til byen,og denne ret var ikke hjemkaldet. Hans Poulsen fik besked på at gøre går
den rydelig til mikkelsdag og derefter flytte.„ Det gjorde ikke sagen bedre,
at han i samme periode havde en sag ved retten om 6 store læster malt,der var
■*
*
solgt til Emeyold og 4 lignende læste malt,som dennes svigermoder»Barbara
Fri’isdatter,sal.Rasm. Pedersens (Vestergade 23-25) havde købt, ca. 4o tdr,
i alt,men som viste sig at være en dårligere kvalitet end prisen tillod.Dom
men faldt kun 14 dage efter sagen om lejekontrakten og gik også Hans Poulsen
imod* Han ses 1634 at bebo gården Vestergade 18,hvor han boede til sin død*
•

Kæmnerregnskaberne viser, at den store gård på Torvet 23-25 blev drevet i
fællesskab af de to unge handelsmænd Peder Rasmussen og Christen Caspersen
Schiøller indtil den store brand Helligtrefoldigheds søndag 1633»der ramte
samtlige gårde langs Torvets sydside og nabogården Vestergade 1 - 3.Regnska
bet fra I632 viser dog, at 2 uinge handelsmænd, Jens og Svend Poulsen,der beg
ge endte som storkøbmænd i byen henholdsvis på adresserne nuv* Vestergade 1 3 og 16 havde givet Hans Poulsen et midlertidigt ophold i deres gård»der imid
lertid også var lejet.
Jens Poulsen blev efter branden sagsøgt af kræmmeren Jørgen Hauschen(Nørre r

gase lo)der krævede ham for 55 tdr. korn,som kræmmeren skulle have i bytte
Øfor noget vin han havde leveret.Det kunne Poulsen ikke være skyld i,mente
denne,for kræmmeren kunne blot køre over Torvet hentet det for længst*Han
havde selv ca. 2oo tdr* korn som brændte,deraf skyldte han Jørgen de 55»men
han kom ikke og hentede dem,desuden hävde han selv malet noget rug til marke
det i Landskrona før branden *Anne Jensdatter,der var pige hos Jens Poulsen,
forklarede, at de ..**. som stod i stuen og var naglet fast, også brændte
ved samme ildebrand,ligeledes en stor udskåren kisten,som før tilhørte Wil lum Tommesen og var i pant for en landsdommer i..Blékjng,hvilke

stod på salen

i hr* Claus gård,næst op til Morten Michelsens gård,som Jens Poulsen da be boede.Alt hvad Morten Michelsen(Torvet 21) også havde stående på denne sal,
skiver,senge og bænke,brændte også ifølge pigen forklaring*
Også efter denne forklaring kunne det se ud som om Jens Poulsen havde over
taget lejemålet i gården Torvet 23-25,men nærmere kan man ikke komme det.
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Det viste sig siden, at. de møbler som Morten Mie helsen( Torvet 21) havde
stående i hr. Clauses gård,hvor Jens Poulsen boede, alle havde tilhørt
nævnte Willum Tommesen,der nu var landsdommer i Bleking og var taget i pant
for et beløb han skyldte Morten Michelsen,

Rådstueprt, 1634 25/8,

Både Jens Poulsen og Svend Poulsen fik nu året efter branden halveret
deres skat,fordi der var "brændt for dem" i modsætning til andre langs Tarv
ets sydside,som helt blev fritaget.Vestergade 1 - 3 var tilsyneladende ikke
helt nedbrændt.Den beskrives imidlertid i et skøde dat, l8.augut 1634,hvor
han købte den af præsten i Højelse,som en plads liggende vesten og til sal.
Ivar Christophersens plads,som han selv iboede og afdøde, og østen op til
sal, Niels Læstesniders gård (Vestergade 5). Hvert år til påske skulle han
betale 2 mark i jordskyld til kirken.

Vestergade 1 - 3 - 5

Jens Poulsen genopbyggede gården og i I64I 12/7(21) købte han nabogården
(nr.5) som tilhørte Michel Jørgensen,men beboet af skomager Michel Steffen
sen, For denne gård var jordskylden 2 i mark og 5 sk.
Kirsten,Jens Poulsens fortsatte driften hjulpet af sin søn, Peder Jensen
indtil I682,hvor hun blev begravet på den store kirkegård 2o,jan.
Grundtaksationen 1682 oplyser om matr, 24:"Peder Jensens gård med hoslig gende have,nok en bolig som ham og tilhører".Gården blev vurderet til 7oo
daler med 87 i daler i grundskat. Nuv, Torvet 21, blev vurderet til et lig
nende beløb,hvilket siger lidt om størrelsen på Peder Jensens gård.

Han

lejede senere gården ud og forpagtede Strandegård i Roholte sogn.
1736 fremgår det af bygningstaksationen, at nr. 24 tilhørte Christian Feddersen i København,men var beboet af bomuldsvæver Wolfgang Møller,
Forhus på 9 fag, 2 loft højt,grundmuret og med kælder under, 30 rdl,faget
Et sidehus på 16 fagøsten i gården, 2 loft højt,grundmuret med halvt bin dingsværk, 24 rdl.faget. 8 fag,2 loft højt på samme side a I4 rdl.faget.
En bolig som hosligger og tilhører Chr. Federsen i København beboes af
Rasmus Sørensen bedemand og dansk skoleholderrForhuset 8 fag,2 loft,mur-og
bindingsværk a 2o rdl.faget.I3 fag sidehus, 2loft højt»bindingsværk a 16.
8 fag halvtagshus til stalde a 7 rdl.faget,
I taksationen 1778 er nr, 24 delt i nr, 22 og 23r tilsyneladen i lige store
grunde,Nr. 22 siges at være en gård med have,købm.Hans Permin,vurd.32o -40
og nr, 23 ligeledes en gård med have tilhørende købm.Johan Schwartz enke
vurd,32 © - 40
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1661 16/12 krævede Kirsten*Jens Poulsens vognlejepenge fra 8.maj
1659 til medio december 166o for 55 renser a k mil,som hun efter be
faling var blevet pålagt at age,"hun var blevet lagt i lag med". En del
borgere,som ellers skulle haft kørt rejserne,blev pålagt at betale hende
derfor.
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Vestergade 5 ses 1612,hvorfra de første kæmnerregnskaber er bevaret,at
være beboet af skomageren Niels Tommasen Holst,også benævnt Niels Læste
skeerer(skolæster) og som 1599 14/12 ses at have fået borgerskab. At han
beskæftigede sig meget med skolæster fremgår af skiftet efter hans 1.hustru
Ellin Andersdatter,l6l7 12/8(lol) med hvem hari havde 3 børn:
Anders,15 år,Henrik, 14 år og Maren.Gården i Vestergade, som Niels Holst
selv iboede, blev med jernkakkelovn,paneler og bænke i stuen samt 2 barkekar,bryggerkedel og hosliggende have vurderet til 65o daler.
Et skifte dat» 1622 11/2 viser, at nu var Marens brødre døde,hvorfor hendes
andel i deres arv skulle tilkomme hende, i alt 9o7 daler,når de 25 slet daler,deres begravelse havde kostet,var fradraget.
1629 18/7 blev der foretaget skifte efter skomager Niels Holst,som i' sit
2»Ægteskab med Ludcie Henningsdatte-r efterlod sig børnenet Anders,Kirstine
og Hans samt. datteren af 1.ægteskab Maren Nielsdatter» Gården med panel
værk og et gammel skab i stuen blev vurderet til 8oo -daler,dertil kom 2
mandsstader og 1 kvindestade i kirken. Blandt sølvtøjet nævnes:
1 stob

3o i lod, 9 skeer 29 lod, 22 knapper og 7 par hægter 8 ? lod,

desuden nævnes et stort lager af sko,læder og huder.Blandt lokaliteterne
forkommer:
En malet stue i gården,det lille portkammer,stagerset,et malet kammer i
gården,loftet og kælderen. "De fattige" havde loo mark stående i gården.
I632 4/1 lod skomager Christen Poulsen%som havde giftet sig med enken
Ludcie Henningsdatter foretaget en skifteforretning i anledning af hendes
død. De havde ingen børn selv efterladt sig »Derfor berørte skiftet kun
hendes 3 børn med Niels ,Thoromes.en , og hendes steddatter,Maren Nielsdatter.
Hvert broderiod blev sat til 175 dl.1.12 og søsterlodden

til 87 i og I4

sk. Han lovede at sælge gården, således at Marens arv efter sine 3 søsken de og forældre kunne blive udbetalt, 498 dl.Christen Poulsen havde fået
borgerskab 1629 16/12.
Ifølge tingbogen solgte Christen Poulsen gården 1632 16/4 til Anne Simensdatter, sal. Rasmus Baggers enke, som gav 9oo daler og 3 pund malt samt
----------------- — -------*•
der
en foræring til skomagerens kone for gården. Købsbrevet/var af ældre dato
førte til en sag i tingbogen(2o/2 1632)»idet man mente at hun havde givet
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for meget for gården.Men efter hendes udtalelse i retten var hun helt til
:

freds med købet og betalingen. I øvrigt er det meget sjældent, at man hører
om prisen på en gård.Bertil kom, at der hvert år til påske skulle betales
2 mark og 13 sk. i jordskyld til kirken. Ægtede derefter Michel Jørgensen
I64I 12/7 skødede Michel Jørgensen gården,som på det tidspunkt var beboet
af skomager Michel Steffensen, til handelsmanden Jens Poulsen i nabogården
nuv. Vestergade 1-3»og hvor den forblev som en samlet stor gård i årtier.
(Tingbogen pag.21) Samme Michel Jørgensen havde ifølge en kontrakt over:

taget Anne,Rasmus Baggers gård Vestergade 6. 16/+0,

Køge Arkiverne

218.

Anno l6o2 blev der foretaget et skifte mellem en søn af skomager Anders
HfllsW Peder Andersen, og Marcus Skomager på sin hustrus,Anne Andersdat-

ters vegne(pag* ?1) ,som umiddelbart ses at have tilknytning til gården
Vestergade 7

Marcus Skomager,som fik borgerskab 13/12 1596, ses 1612,hvor kæmnerregekaberne begynder, at bebo gården.Han døde i oktober 1613(skifte 2o/lo 1613) og
efterlod sig 2 børn, Anne og Zidsille.
Enken,Anne Andersdatter,ses 1622 11/2,hvor der på ny blev foretaget et skif

te mellem moderen og nævnte børn samt deres stedfader«skomager Anders Bskilc
-og hvor der
-------- -------------- ---se^L/forekommer en datter Maren Marcusdatter.som naboen i nr. 5,skomageren
Niels Tommasen Holst blev formynder for. (også kaldt Niels Læsteskærer).
Anders Eskildsen skødede 1629 lo/8 gården til Mathias Thommasen Skræder,der
samme dag overdrog den skipper Albrect Gudmondsen, der selv var ejer af en
skude,hvorpå han beskæftige 3 personer(1628 12/1)»Samme år vedkender han sig
ved en sag i radstueretten at have kastet hestemøg og strå(gødning)på land
jorden fra sin skude,dog kun 3 læs mente han»Sandsynligvis havde han losset
gødningen ud på sydsiden i'åløbet(havnen),som mest blev benyttet til skuder
nes ballast^af sten* Han døde i juli 1634 og blev 2o/7 begravet i kirken
Enken.Mette Albrect førte 1636 22/3 en sag ved rådstueretten ang. gravsted
et, som hun mente man var kommet for tæt på med en anden begravelse. Skip
per Albrect var født i Løyne i Halland og fik borgerskab i Køge 1622 18/12.
Om de fortsatte ejere henvises til Vilh. von Antoniewitz ejerliste for går
den* Enken, Mette Hansdatter, sal»Albrects ses at have giftet sig med
Mads Nielsen, der døde 9/7 I646 i gården.

1) Hansdatter»
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7 til sin død.
I589 I5/9 skøder Melchior Baltzersen i København til Simon Pedersen en
gård østen på Torvet,som Simon Pedersen allerede bebor,mellem Anders
Jacobsens gård og Hans Lundis gård„Ligeledes også en have liggende østen
Q
volden,som man gar ned til stranden,sønden op til Ingeborg Tomasses have
og vesten næst op til Christopher Hansens have. Nævnte rådmand Anders

Rådmand(borgmester) Anders Jacobsen ejede gården Torvet

V

Jacobsen havde en broder i Vordingborg,borgmester Ejler Jacobsen(tingb.
1625 25/7).
159o(ikke dat»)køber Anders Jacobsen et stykke jord af byen uden for
Lovporten,norden næst op til Lovgraven,mellem byvolden og borgmester
Niels Bentzens have og strækkende sig i længden fra Abraham Jensens have
(Nørregade lo) og til forbemeldte Lovgrav.Pris lo mark danske.
Handelsmanden Carl Clausen boede Torvet 5 (se skifte Henrich Nyttersen)
1587 I6/I0 køber mester Albritt Nyborrig von Munster et stykke j©rd af
Simon Rasmussens gård i Nørrestræde,imellem Byesgård som løber gennem Råd
husstrædet og sønden op til Anders Madsens gård(Arealet er nævnt med mål).

1589 la/3 køber Tord Boesen af Simon Rasmussen et stykke jord med hus på
i Byesgård,norden gaden,østen og sønden næst op til mester Albritts gård.
*1

Oluf Bruun(Torvet 3)» Carl Clausen(Torvet 5)»Anders Jacobsen(Torvet 7)
Skifteprotokollen 1596 -l6o2 indeholder j)ag* 2 et skifte efter Mester
Henrich (Nytters,Nyttersen) bartskærer,hvori omtales to børn:
Anne Henrichsdatter, gift med kømanden Carl Clausen, og sønnen Henrich
Henrichsen. Ifølge skiftet skulle Henrich Eenrichsen beholde sin fædrende
gård, som Carl Clausen beboede østen på Torvet mellem Anders Jacobsens
og Oluf Bruns gårde,og som havde haverum til volden..
1)

Carl Clausen skulle have den gård på hjørnet(af Nørrestræde)som Jens Val lentin tidligere ejede og Anders Nielsen nu beboede,dertil de 5 boder ved
kirken i Kirkestarædet, en bolig på Bjerget samt den store have ved stranden
I596 I3 /5 findes skiftet efter Inger Pedersdatter,sal.Bertil Skrædders
enke milem hende og børnene Hans Bertilsen og Karen Bertilsdatter,gift
med Christopger Skrædder. Ifølge skiftet blev de faste værdier fordelt
således: Enken skulle beholde alle købmandsvarerne samt hovedgården,der
blev ansat til 425 dl„ Gården i Brostræde,som Christopher Skrædder ibode,
blev sat til 2o© daler,og den,gård i Brostræde,som Jens"HansenHSkomager,
iboede til 300 daler„Desuden blev den bolig på Kræmmerhalmen,som skipper
Hans iboede sat til 65 daler incl.haven»
1) Torvet 2
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1599 21/7 given Henrich Fresche for han lod agde Kgl.Majestæt selv til
Tryggevælde.
5/4 åg Henrich Fresches vogn hertug Ulrich til Tryggevælde.
- 21/6 givne rådmand Simon Pedersen for l8.oo enebærstager at indhegne
Kirkeskoven med.. 26 sk. for hver loo.
- 2&/? Given Peder Hadstrup for han skulle age Kgl.Majestæt selv til
København og ikke skal kvitteres med ham igen, 2 mark.
- 2/9 Mads Tømmermand i Nørreport resterer med 2 års husleje til påske
1617 -18

Nævnes Marie Badstuekone "her af byen".
g-

-
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•

•
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3 dl.
i .

16o 9 12/5 nævnii .Søridsvæmge i rådstueprotokollen: J>er tales her om tre
borgere,som kom gående uden for byen fra skoven ved hjørnet af Sørrids
vænge,"og da kom Hans Plog agende imod dem,sprang af vognen og tog en tyv"
Ifølge sagen forfulgte han en af borgerne " til bækken her neden for broen"
(En beskrivelse af Sørrids vængets beliggenhed uden for Broport).
1619 14/5 nævnes, at velb. Anne Bosenkrantz skude med redskaber skulle
vurderes► Bådstueprt.
1620 28/4 Siges at Michel Smeds nye bygning skulle synes,da den muligt
lå for tæt ved Sophie Bosenkrantz

1617-18 Annammet af Ingeborg,Niels Baissen for 1^ væggerum hus at bygge
ud til åen ved Fændediget(Fenediget).Kæmnerregn. 7 daler.
1621 28/3 annammet af Christen Kræmmer for nogle mursten blev afbrudt
af broport, 18 daler. Bagest i regnskabet hedder det’
•"Herfra er udeladt
af regnskabet noget gammelt jern,som er brudt af muren ved Broport som
Christen Kræmmer leverede Jens Troelsen."
1621 3/2 Givet Jacob Brændevin for han åg til Tryggevælde med en svensk
lakaj.

1621 2^/3 Given Michel Nielsen i Haarlev til Vallø med Mathias Snedker,
- 25/3 Given Jens Hansen for han åg til København med formeldtemark*'
Mathias Snedker % 4 mark 4 sk.
- 28/5 Given Ander é Hadstrup og Andres Kræmmer for de åg til København
med Kgl.Majestæts Raaduer, 8 mark.
1622
Viser regnskabet, at .'kæmnerea: Oluf Jensen næsten hver dag året
igennem havde enkelte af kongens folk på kost samt til tider
S £3.

og/pa logi.
1622 27/6 Given for 2 træer,som kom til den trappe på Lovporten, 2 mark.
For 3 -§• deller til formeldte trappe, 2 i mark 2 sk.
Til Peder Søllerup og Peder Soldat for formeldte trappe at fær-

\ dag a 24 sk.
11/12 Given Svend Kedelsmed for en kobberpibe til kakkelovnen på
rådstuen, 25 mark.
diggøre^hver 1
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På vagt med. hellebard og sideværge
I628 4/8 vandt Søren Kedelsmedesvend med oprakte fingre, at da han gik på
vagt nu i fredags næst forleden 8 dag,som var den 25 .juli,da så og hørte
han vagtmesteren tale til Dorthe,Mortens(Mønbo)tjener Oluf,som kom gående
med sin hellebard og sideværge, og spurgte ham,hvorfor han ikke havde mu
sket at holde vagt med.Oluf svarede, at hans husbond ikke havde takst til
musket,men for harnisk,spids eller slagsværd." Så gak hjem og hent slag sværdet,svarede vagtmesteren,og i det samme tog han hellebarden og stødte
spidsen mod stenbroen,så spidsen bøjede sig op mod stangen,hvorefter han
kastede den henad gaden.
Både Claus Baggers tjener og Hans Lauritsens tjener,som også gik på vagt,
havde overværet optrinet,men udtalte, at vagtmester LoduigCLodvig)trådte
på hellebarden,så den bøjede sig, og derefter gik Oluf hjem med sin helle
bard. Vagtmesteren,der ligeledes var tilsagt, ville ikke benægte, at han
havde bøjet hellebarden,men han havde tvende gange afvist Oluf med den,for
di den var ulovlig,desuden var karlen altid fuld og drukken på vagten.Og
det tog retten til efterretning og sluttede sagen.(Tingbogen)»

25/8 I628 beskæftigede tinget sig med en skeltrætte,som viser, at den ene
af parterne boede i et gavlhus ud til algaden.
Sagen drejede sig om Peder Speigel og Laurits Henningsen,der ejede gårdene
ßUV:* Nyportstræde 12- og lo. Der må have været et skel imellem dem,dog ikke
sa meget, at der kunne blive plads til den spildevandsrende,som Speigel øn
ske lagt ud til algaden,uden at den kom ind under Lauritses tagdryp.Speigel
havde bedt en tømmermand om at lægge renden,og da denne påbegyndte arbejdet
så han strafs, at den ikke kunne blive til gavn, uden at der blev taget to
rader tagsten af Lauritses hus." I får give ham et ord for, at I lægger den
under hans tagdryp," sagde han til Speigel.
Disse udtalelser fremkom i retten under sagen,hvor Speigel påstod, at han
havde fået tilladelsen og endda givet ham lov til at gå op på hans loft og
tage så mange sten af,som han kunne nå. Det havde Speigel gjort,og tømmer manden havde rakt nogle sten ind,som han ikke selv kunne nå. Da renden var
lagt,blev den ene rad tagsten lagt på huset igen,og de tiloversblevne sten
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blev efterladt på Laurits Henningsens loft.
Speigel bad ved en ny retssag om. at få synet renden,om det nu. også var
rigtigt, at den havde skadet Henningsens fodstykker„Samtidig bad han
retten om at syne Lauritses ildsted og kølne,om de

ikke var skielnet

med halm,hvilket for farens skyld ikke kunne være lovligt.
Sagen sluttede efter flere møder med, at de rakte hinanden hånden og
tilbagekaldte alle beskyldninger,dog måtte Speigel påtage sig at vedlige
holde renden. Tingbogen 25/8,1/9*6/10 1628.
1629 12/1 mødte kræmmer Laurits. Sonnichen(Nørregade ^ ) op i retten
og krævede Claus Bagger regnskab for en sølvkande på 128 lod (pag„125).
1) En broder til Diderich Sonnichsen,Nørregade 22)

1628 11/2 forekommer udtrykket rodemester i stedet for de hidtil benyt
tede fjerdingskæmner.Tingbogen.
1628 5/5 blev Anders Sejermager på Fændediget stævnet af fogeden på
Valleø, fordi han ikke havde overholdt kontrakten med godset om at ved
ligeholde sejerværkerne henholdsvis på Vallø slot og Herfølge kirke. Han
fik derfor besked på at tilbagebetale "hvis han havde oppebåret". Tingb.
1629 22/6 fremgår af en sag ang. et brev,hvoraf der var betalt 4 sk. i
porto, men som ikke var udbragt, at Anders Bagger, forpagteren af rådstuekælderen(Stadskælderen),havde sin bopæl på rådhuset. Tingb.
I629 5/I0 omtales bogbinderen Claus Jacobsen,som på et senere tidspunkt
havde en bod i kirketårnet. Det fremgår her af et afkald,
at han og
søsteren , Maren Jacobsdatter, var født i Køge og børn af Jacob Klokker
og hustru,Frøicken,Jacob Klokkers.
I629 23 /II var vognmand Aage Nielsen stævnet,fordi han havde truet

skipper Svend Olsen(Vestergade 34) på grund af nogle penge, han havde
til gode. I et andet tilfælde,hvor han havde penge til gode, gik han frem
og tilbage foran dennes bopæl og råbte:»Jeg skal se dit hjerteblod inden
juleaften, dim guldtyv".
Tingbogen I630 23/1 indeholder en skeltrætte mellem Diderich Sonnichen
og hestemølleren Søren Jensen(Nørregade 22-24).
Volden ud for»Bjerget"
Skødeprotokollen 1597(13) indeholder et skøde til Christen Tygeland på
Bjerget,hvor der omtales en have fra gadehuset og ned til
gærdet ved
volden»
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som viser, at nuv. Torvet 17 (1682 nr. 17) var et gavl -

hus,hvis tagdryp rakte ind over nr. 15 (senere kaldt"Oksehovedetn).
Torvet 15 og 17 havde i ældre tid tilhørt sal.Oluf Rosenkrantz,og da
Karen, Hans Sverresen efterhånden følte sig besværet over, at Jørgen
Frandsens overhæng rakte ind over hendes gård,mødte snedker Henning Lut
termand op med 8 mænd på tingets vegne for at syne gårdene. Sagen blev

fulgt op i retten, hvor der blev fremlagt 2 skøder på pergament og 1 papir
købsbrev,som velb. sal. Oluf Rosenkrantz havde givet på den gård,Jørgen
>
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Frandsen iboede,desuden 1 pergamentsbrev og 1 papirbrev på den gård,Karen,
!'

•

4'

i

Hans Sverresen
iboede.
L. .
I
I synsforretningen,som blev forelagt,hedder det: "Da befindes de sten,som
sidder uden fer Jørgen Frandsens fodstykke fra den yderste bryen på fod
stykket og begge stolperne på Jørgen Frandsens gadehus sidder ud til Ka
ren,Hans Sverresens kælder under hendes tagdryp,som nu nedbrudt er,hende
til trængsel, som murermesteren haver afloddet til en halv sjællands alen.
Befindes fra Karens hjørnestolpe på hendes tværhus plankeværket ned ad
haven til,enebærgærdet er fluks krumt ind til Karen,Hans Sverresen. Be findes enebærgærdet fra Jørgen Frandsens aahus-stolper og op til planke værket står fluks krumt ind til Karen,Hans Sverresen,som deres forsegle
de og underskreven afsigt indeholdes ". Tingbogen 1624 lo/5
4/4 1625 fik 8 mænd besked på, at vurdere på ndet stræde og jordsmond
øster fra Lovporten og neden imod stranden som findes afpælet

for hvert

deres fortov,som er Mads Ravn,Enevold Rasmussen og Hans Eauritsens haver11.
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Mads Bavn blev under sagen aeHem hans første hustru,der måtte nærmest

flygte fra gården (Brogade 5-7) tål sit barndomshjem i København, be skyldt for at have haft et forhold til en tjenestepige i sit bislag, I
den anledning blev Cathrine Pedersdatter,som havde været pige hos Mads
Bavn på daværende tidspunkt,men nu tjente hos Frants Hammer, afhørt i
retten 18/5 1629,Og efter hendes forklaring var Mads Bavn kommet hjem
påskeaften ved 9*'tiden ledsaget af borgeren PederHansen, Drengen Niels
var med, og de blev stående "udi hans bislag på trappen et øjeblik".
I det samme kom der en tjenestepige hen imod dem på gaden, Peder Hansen
var
troede, at det/Madses søsterdatter,Gundil,men pigen svarede på Madses
tiltale:"Det er mig Karen, som tjener til Claus Bagger, og skal gå hjem".
Mads bød hende ind, men hun sagde nej og gik derefter hjem.
Cathrine Pedersdatter svor nu med oprakte fingre, at derefter gik Mads
Bavn op i sit kammer. Begge gadedørene på gavlen stod åbne, den tid han
talte med Peder Hansen, og da drengen Niels var kommet ind, lukkede hun
•

- *L‘
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;

.

'

dørene og bragte nøglerne op til Madses kammer. Hun vidste bestemt, at
Mads Bavn ikke gik ud mere den aften. Pigen Karen havde den aften været
henne hos Claus Baggers søn,Peder Bagger, i dennes nye gård Brogade
(Beskrivelsen i tingbogen har bygnings-historisk værdi på grund af sin
oplysning om gården), Tingbogen pag. 163.
Byen sælger ud af sin jord langs Fændediget
1629 13A gav borgmester og råd tilkende, at Frantz Willumsen var be vilget så vidt af byens jord,som strækker sig ud for Søren Knudsens bo V

•

•

•

lig på Fændediget østen op til Frantzes egen bolig,han selv beboede,neder
til åen„ Betalt 22/6 med 5 slette daler»
Boet efter Mads Bavn var så omfattende, at der udover registreringen i
skifteprotokollen også blev skrevet en særskilt opgørelse, der blev ved
lagt byfogedregskabet 1637. Heraf fremgår det, at Troels Andersen(Broga
de 11) skyldte for husleje af en have ved stranden,og Hans Christensen
Homble(Brogade l^"af det lille vænge, som løber fra Mads Bavns gård(Brogade 5-7)til stranden", (B,A~)
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Et radstuemøde

165o lo.september

”Nærværende Hans Christensen borgmester i Køge,Henrich Madsen,Jens
Hansen Fiber og Erich Christensen rådmænd, sammesteds Christen Cas
persen Schiøller,nu straks op: "
MEr påråbt,om nogen var som havde at bestille,de da vile fremkomme,
da er ingen fremkommen.”

Der var intet at forrette på det møde.

I650 2.0 /2. blev Laurs.Lauritsens mølle vurderet og takseret som følg
er: Med kværnsten og have,item møllebakken,vindereb,sueberum,stenreb.
kransreb,sækkereb,jordvindereb,jerntang, fire billreb,seill og dørene
item en gammel steen under møllen samt dets tilhøring", tilsammen for
penge 33o slette dl.” Rådstueprt.
I650 11/3

får Jens Friis rådighed over Niels Nielsen Skouffs ligsten ^

liggende på Køge bys kirkegård sønden kirken og med Niels Skouffs sal.
moders navn indridset på,3 alen lang og 9 kvarter bred.At Jens Friis
ma flytte den og gøre ved den som han haver lyst. Rådstueprt.
I650 2o/5

Opfordrede det samlede byråd 18

kvinder og 5 mænd(navngiv

ne tilligemed deres værter)at møde op og gøre rede for deres tilstede værelse og fremvise rigtigt skudsmål. I modsat fald skulle de straks for•H

lade byen.Kun 2 mødte op,deriblandt Erich Soldat,som erkendte at have av
let et barn med Karen Jensdatter”,som er hos ham og søger natlig seng hos
hende og er hverken trolovet eller viet sammen og lovede at ville ægte ^
hende ”.
Maren Jensdatter mødte op og lovede, at hendes mand ”skulle sværge borg
erskab, nar han kom hjem.” Rådstueprt.
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1629 9/3 blev der efter ammodning fra fogeden på Vallø afholdt forhør
over borgeren Niels Christensen, som mølleren i Skovmøllen,Jørgen Pedersen
en dag havde set i skoven ved en eg,der var oversavet "på en ring tings nær"
Niels Christensen holdt med en slæde på Gl.Køgegårds mark lidt fra vejen
til fru Kirstens(Munk) grund og baksede med nogle grene.
Under sagen kom det frem, at byfogeden i København havde fået en del af
vedet, på nær 1 - 2 læs, som en tysk mand fra Stralsund havde købt, da det
lå på stranden. Skipper Poul Mogensen.der var indblandet i sagen,overdrog
3o/3 s.å. den bolig på Fændediget han beboede og en bolig næst ved,til Cort
Richter.
I597 29/V'blev Frantz Guldsmed og Steen Hansen venlig forligte,og hver
skal give 6 mark til kongen og byen, fordi de slog hverandre på munden 11.
Rådstueprt.
Et gammelt gadenavn
I60I 21/12 omtales under en sag i rådstueprotokollen Lille Lars Bjørnstræde i København. Navnet er bevaret til vore dage.
Stadens vinprøvere var borgere i en god position og derfor havde kindskab
til vin. I630 5/11 valgtes følgende borgere til vinprøvere:
Rådmand Claus Thor Smede samt købmændene Frantz Henrichsen,Frantz Hammer
og Svend Poulsen.
I632 7/1 hedder det i rådstueprotokollen:"Vinprøvere at taksere vinkælderne
dette år er Enevold Rasmussen Brochmand,Morten Michelsen,Hans Christensen
Homble og Niels Hansen".
Hejsede øl over fængselsmuren
Handelsmanden Hans Lauritsen Skrædder(Torvet 22),der var kendt for sit
voldsomme gemyt, bekendte " og udsagde for retten, at den tid han var
fængslet i rådhusegården anno l63o,da hentede Anders Hansen Kræmmer øl til
ham og flyede ham og den hyssing (tjæret hampegarn), hvormed han samme øl
over muren opvandt". (Rådstueprt. 1632
I63I 11/3 mødte borgmester Gregers Hansen(Brogade 3 a) som bisidder i
hattemagerlauget for at bilægge en strid mellem laugsbrødrene. Rådstueprt.
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I586 3/4 foreligger et gavebrev til borgmester Peder Pedersen(Vestergade
23-25) at han må gøre sig nyttig med den gamle bygrav mellem
Vesterport og Nørreport.Sjællands reg, 12,519.
I606 11/7 tioglæstes, at Henrich Guldsmed(Brogade 9) skulle have veder lag, fordi byens rende gik gennem hans have.Tingb, 1643 27/11.
1616

får Hans Christensen(Brogade 19) overladt et stykke af tudse graven til fiskedam for 5 dl. Kæmnerregn.

I625 21/5 talte nævnte Hans Christensen med Frants Henrichsen på volden
(Brogade 9) om Frantes tilbud til Mads Ravn,der ville købe Bro
dae 9 ,hvilket dog ikke blev til noget. I588 15/11 købte rigets skriver Abraham Jensen,der ville bosætte sig i
Køge, Nørregade lo.Det hedder ifølge kancelliets brev: "Lige ledes må han til eget bedste lade en del af graven uden for
volden ved Køge fra unge Peder Pedersens grav øst på til Inge
borg Tomasses opryde og bruge indtil videre", d.v.s. fra Bro
gade 19 til Brogade 5-7► Ingeborg Tomasses boede i nuv. Oluf
Jensens gård,men fik 1587 14/8 også skøde på en gård i Nørre
stræde, som hun lejede ud. Den lå et par smågårde nordligere end
Nørregade lo og fik 1682 i grundtaksten nr. 271. Jordskyld 27 sk
I627

blev træværk og stenbro fornyet på dæmningen over Tudsegraven,
hvor byen har sin indkøring"(Kæmnerregn.) Det fremgår ligeledes
at byens hyrde havde sit værelse i Lovporthus. I648 11/4 siges
det i rådstueprt., at skorstenen på Nørreport skulle forhøjes,
der skulle nye tagsten og lægges loft over porten.1657 boede
byens hyrde her. De øvrige porte var af træ med slagbom,

I627

blev der i maj måned gravet tykke stolper ned ved opgangen til
volden ved Vesterports vestside af frygt frygt for invasion,
og for at man ikke skulle køre på volden.Borgmester Enevold
Brachmand satte et plankeværk op ved indersiden af samme vold
ud for sin enghave(kaldt Jeppes have,det senere gartneri)
Han døde 1653.
På østsiden af Vesterport i den såkaldte blegdam lå 3 fiske damme en suite ifølge tingb.1649-5o (46).Det fremgår ikke af
Dahlbergs stik 1659, men ses på Jens Sørensens kort. Der var
ingen vold her ifølge det bevarede arkivmateriale.
blev portstuerne i Lovport og Nørreport repareret. 1635 tales
om døren i porten(Nørreport) til stuen,
druknede en kvinde sit barn og sig selv i Tudsegraven ved
Nørreport uden for porten ved hjørnet af volden, Samme år
blev pæle af 12 alens træ sat bag porten langs rende ud mod
volden og beklædt med deller.

I63I
1635
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1635 blev vandkisten over Bygårdsstræde repareret. 7 af havnens sten blev
lagt som fodsten,og 3 læs brosand lagt om kisten. En lignende rep.
fik vandkisten,der s.å. løb over Nyportstræde ud for nuv. nr. 35.Nævn
te byrende ses 1665 at fortsætte ind i enghaven (gartneriet) mod vest
hvorfra den gik gennem volden og ud til Lovgraven(tingb. 1665 (72).
I638 blev hele Bygårdsstræde brolagt,som det hedder i kæmnerregnskabet

"fra rådhuset til Jons fiskerhus(nr*. 282 i grundtaksten l682)Brolæggeren fik for I06 favne. Borgerne havde ellers selv pligt til at ved
lige holde deres bro ud for grundstykket.
I64I omtales den gamle Lovgrav,der lå ud for Lovporten. Byen foreslog at
afhænde den, da det ikke kunne betale sig at rense den for dynd.
1643 hedder det, at nu kan Tudsegraven ud for Nørreport bestemt ikke tage
mere spildevand fra rendestenen.Der tales her om at lægge en byrende
)
i folks baghaver i lighed med den rende,som gik fra Lovport langs vold
en ,over Byesgård og videre til Fændediget. Men det var for kostbart.
1649 11/6 vedtog bytinget, at byens rende fra Lovporten og gennem haverne
til åen skulle istandgøres.
Både Nyportstræde og Noseportstræde fortsatte i ældre tid gennem volden og nævntes under samme navn også uden for volden på en strækning
i forbindelse ved salg af borgernes haver.
1636 betalte byen Jens Hald for at skære 2 2o alens træer langs igennem

1

"som skulle til den rende uden Nørreport.Nok kom til samme rende,som
blev lagt fra Tudsegraven såvel som fra Noseboestræde og ind i Erich
Christensens vænge, 2 tylter grandeller som renderne blev klædt med
neden under og 6 tylter deller, de blev tegt med og dertil 1 tylt
7 alen spær og et hundrede søm og store søm ".
Givet Hans Tømmermand til arbejdsløn for samme rende at gøre og nedersætte. Og betalt Niels Eriksen for den anden rendes grøft,som han grave
de i Noseboestræde". Erich Christensen rådmand ejede og beboede Brogade
5-7 . I649 12/6 (rådstueprt.) tales der om nævnte rådmands overtagelse
af havestrædet ud for Noseportstræde.Det hedder hert " Er intet til
hinder,når Erich Christensen erbyder sig, alt det vand,der kommer af
Nørrestræde og Noseportstræde,det at ville indtage i sin have(han ejede
haven mellem de to stræder), dog at der kan sættes et vist mål,hvor ledes byen skal holde renderne vedlige,hvor samme vandløb skal igennem
Erich Christensens have,så det ej skal komme Lovgraven (ud for Nyport)
til skade"* Han døde 1652, og 1655 er haven omtalt igen i tingbogen
(pag.3o) og nu er der kommet en fiskedam (pag. 2o6). Muligvis er det
samme have,der bliver gjort udlæg i 1653 efter hans skifte,hvor det
siges, at den strakte sig fra volden og med 3 fiskeparker udi ud for
Nyportstræde. Tingb. 1653 31/1.
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For Nyportstrædes vedkommende bar den kun det navn ud til Lovgraven.Den
gamle adelsvej,som fortsatte herfra, er nævnt flere gange i l6oo-tallet,
skønt den ikke ses på stikket fra 1659.Muligvis er den skabt af Gi.Køge gårds bønder,som gennem århundreder var plaget af at skulle køre kongens
og prinsens fadebur og skulle møde på Torvet.Det var især bønderne fra Ølby
og Højelse,der var bud efter,fordi de boede så tæt ved købstaden. Se tingb.
1643 24/4, pag. 3o.
Byens grovsmede boede i den ældste tid ude ved portene,nærmere lige inden
for. En sådan grovsmed boede også lige inden for volden og havde grund op
til den(Nyportstræde 32). Smeden ophørte under svenskekrigen, ikke fordi
den nye vold skulle gå der,men der var kun en enke på stedet daværende tids
punkt „Smeden er dog nævnt her fra slutningen af 15oo-tallet„ Efter svenske
krigen var der en grovsmed længere ned i Nyportstræde, som var i stand til
at fortsætte,og som havde overtaget stedet efter faderen,nuv. nr. 27. I
l68o kom der en grovsmed i nr. 25 , så der må have været et behov for en
smed i den gade„Bønderne kørte vel ikke ind i Nyportstræde,hvis de ikke kunnne komme ud i den anden ende.
Strædet blev lukket omkring l?oo,da kronen bortforpagtede byens konsumtion,
hvilket fremgår af et dokument fra 24/2 1737 til stiftamtmanden,således at
»an kun kunne køre hen til Lovgraven,hvis vand byens borgere benyttede til
hjemmebryg. Muligvis har strædet kun oprindelig ført ud til lyngen,hvor efter bønderne har fortsat over mod Ølby.
1668 bliver de to enghaver mellem nævnte stræde og den store alvej pantsat
(tingbogen 8/1 ).De siges at ligge næst op til byens vold mod syd og mod vest
til Lovgraven og strædet ud til lyngen,ligesom det fremgår, at haven "før
volden i ufredstider er gjort, var indhegnet i sin længde og bredde".
Volden lå der altså endnu 1668.Den nævnes også på samme sted 1662,hvor vandløbet(renden) blev ført gennem volden,"hvor det tilforn haver været,at det
ikke skal stå på stedet til slam og væmmelihed"(Tingb. 1662 (68 ).
te
1718 lå volden nord for byen ud for omtal/ enghaver der stadig ifølge et
skøde(69 )» hvori det fremgår, at de strakte sig "fra byens vold nord for
byen og langs ud med byens gamle aflagte vej til lyngen". 1737 var volden
nord for byen sløjfet. som det fremgår af før nævnte dokument,men synsmændene
der skulle bedømme,om den nye ejer af haverne havde udvidet disse ved nye
grøfter(bl.a. var den aflagte vej gjort smallere)kunne ikke udtale sig,fordi
de ikke vidste,hvor stort areal volden havde dækket.
Under Den store nordiske Krig havde kongen beslaglagt Gi.Køgegård,som var
på svenske hænder,og lagt jorden under Billesborg.Da volden på denne side
af byen blev revet ned,solgte byen en del af arealet,men forbeholdt sig
fri adgang langs Kongens vænge"på en anlagt gangsti eller vej kaldet Byens
vej"(Skødeprt. 1711).
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Terrænet mellem den østre voldgrav og stranden,der gennem århundrder var
skabt fra naturens hind ved aflejring af strandsand,lå ligesom uden for
byens egenglige grænse og kom I690 under landmålingsmatriklen på nær de
sma grunde langs bryggen,som man på grund af havnens(åens) vandstand tid ligt havde været nødt til at flytte langt ud. Her fandtes også bommen og
vragerstedet samt bomslutterens hus,ligesom enkelte købmænd her havde deres
pakhus med tilhørende bolig. Byens østligste stræde,nævnt 163o førte derud
og kom ovre fra hjørhe af Byensgård (Bemærk at det ikke er aftegnet på stik
ket 1659 )*
Blandt de grunde,som kom under landmålingsmatriklen,var også Alhed Jensdat
ters strandhave,som mod vest grænsede op til følgende grunde,nuv.Torvet 9 ,
Brogade 1, 3 a, 3 b og 5-7, hvis daværende ejere henholdsvis i 1628 og 29
havde købt deres andel af den gamle voIdgrav,Tudsegraven(Tingb. 1628 13 /lo,
19/9, 1629 2/3. Rådstueprt. 1628 19/9. num. ) Alhed J. skulle dog have ad
gang til sin have. Samtlige andele strakte sig fra hendes have og til den
gamle vold og grøft.Nævnte strandhave siges også at ligge "næst byens have",
hvor man opbevarede havnes redskaber,også kaldt havnens have,og som blev
ødelagt i svenskekrigen.
Gabriel Jacobsen,som overtog gården Torvet 9 163$,købte 1643 " et lille
stykke jordsmon på volden af den plads Tudsegraven udi fordum tid var,be
liggende nord for Gabriel J.s egen have(han ejede selv et stykke af den
gamle grav) og strækkende sig ud til havnens hus. I bredden fra G.J.s nord
ligste hjørnestolpe og mod nord 12
sjællandske alen og 2 tom. og i læng
den af vester og udi øster 44 alen "„Sælgetren var Anne, Christen Pedersens
Torvet 7»(Tingb. 1643 8/5.) sora havde købt det s. å„ af byen.
Kræmmeren Jacob Pomeyer ses efter svenskekrigen at eje den østligste grund
på sydsiden af Bygårdsstræde(Strandstræde), en urtehave, som strakte sig
mod syd til grunden tilhørende Torvet 3. Tingb. 1664 29/2.
I samme ting
bog siges 1665, at den store rende,som går fra Jacob Pomeyer havehjørne og
østen for alle haver og ned til åen ved Fændediget, skulle repareres med
tømmer og pæleværk. (pag. 72). Renden,der var ført over Bygårdsstræde og
kom fra Børge Andersens havehjørne på nordsiden i strædet,omtales også i
samme forretning,hvor der siges, at den ligeledes skulle forbedres med pæle
og tømmer" sa vandet kan have sit løb igennem det gamle Lovportstræde".
Sidstnævnte have har på kortet 1863 nr. 221. og vil blive omtalt senere.
Ifølge kommissionen efter svenskekrigen,dat. 4/1 1661, Rtk. 214.3o var alle
haverne bag gårdene på østsiden i Brogade formindsket.Man søgte vel at ret
te op på det. 1662 21/4 blev en øde plads,som lå i volden ved stranden,ud budt til salg.Efter sigende havde den tilhørt afg. Erik Christensen,Brogade
5-7.
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Det egentlige skel mellem købstadens jord,dens byjorder og Gl.Køgegårds
jorder blev afstukket 12. jnani l8o5 af en landmåler-kommission,som efter
et møde på rådhuset med grundejerne begav sig ud " i marken" ledsaget af
byens råd samt af et par borgere,der havde fået besked på at medbringe en
god gravespade»Resultatet fremgår af et udarbejdet kort, dat» 2/6 18o 5.
Medens Tudsegraven er omtalt adskillige steder mellem Fændediget og Bygårds
stræde i det bevarede materiale, synes den helt at -rare forsvundet eller
tildækket på strækningen hen til Nørreport* Derimod trækkes volden som græn
se for enkelte grunde på strækningen hen til Lovportstræde.Grundene langs
Bygårdsstrædes nordside og syd i Lovportstræde var forholdsvis dybe,således
at der kun er tale om et par grunde,deriblandt Nørregade lo.

Ved den øvrige strækning langs Nørregades østside var der store grunde nuv.
nr. 22 og 24 afskåret for udvidelse mod øst på grund af Bjerggade,hvis små
grunde kun var af ringe værdi og dybde. Volden ud for Bjerget omtales kun
een gang i forbindelse med et skøde 1653. Derimod havde en af byens store
kræmmere,Jørgen Hauchsen,Nørregade lo(163 I-46 ) sit pakhus liggende "ved
Bjerget",formentlig uden for volden,hvor det blev afbrændt under svenske
krigen.
Nævnte Jørggen Hauchsen havde et problem med sin store grund, fordi der løb
en spildevandsrende tværs igennem hans urtehave og kålhave,hvorefter den
fortsatte hen til byens rende,som løb ned langs Bygårdsstrædes baghavers
skel til den store rende eller grøft langs volden.

Årsagen til nævnte rendes uheldige placering var, at hestemøllegården i
Lovportstræde, nuv» »Jernbanegade 4-8 siden slutningen af 15oo-tallet havde
hævd på, at dens spildevand skulle løbe den vej»Nu var dens grund på da værende tidspunkt meget stor og strakte sig helt hen til Nørregade lo,hvor
for også en anden gård ud til Nørregade var nødt til at benytte sig af sam
me rende. Denne ret blev bekræftet ved en sag i rådstuen 1642 22/3.
Samtlige ejerskifter vedr. Nørregade lo indenfor perioden 1587 14/8
og 1/8 1664,hvor gården overtages af borgmester Rasmus Christensen Schiøl
ler, oplyser at grunden strakte sig til volden. 1668 ses købmand Johan Kat terberg at eje det store strandvænge ud for Schiøllers grund. Ved grund taksationen 1682 var Rasmus Schiøller i besiddelse af nævnte strandvænge,
nr. 283»og hans grund strakte sig nu helt ud til strandkanten. Volden har
sikkert ligget som en hindring og må derfor være jævnet indenfor hans peri
ode. På Jens Sørensens kort 1693 ses kun en tyk streg,formentlig den store
byrende eller grøft. Gården med tilhørende strandvænge var stadig i Schiøllerslægtens besiddelse og tilhørte nu Hermand Schiøller.
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Da oberstløjtnant Erik Steensen Vincentzen i l?o5 overtog gården efter
Hermand Schiøller havde byen i de mellemliggende år fået en agevej langs
grøften. Ifølge skødet strakte gården sig fra algaden med huse,bygninger,
gårdrum,haverum og baggård samt tilligende have og vænge,'’strækkende sig
lige ned til stranden,som den nu indhegnet tilfindes imellem præsternes
vænge på nørre side og en del indelukte haver på den søndre side, dog er
ker at observere, at byens gamle agevej løber imellem haven og bemeldte
vænge,som med tilladelse derudi er indelukt,men dog tilhører byen".Køge,
14 .juni I705 „

Blandt de små lukkede haver på sysiden,som skødet henviser til(b.a. grun dene langs havnens brygge) var desuden afg. købmand Oluf Nielsens kålhave.
I682 matr. nr. 282,den sidste grund langs Bygårdsstrædes nordside,der mod
nord stødte op til Sehiøllers havegrund og i et pantebrev.dat.7/12 I640
siges at ligge mod øst op til »byens vold eller stræde".
Da samme grund,d«£ i øvrigt 22/8 1689 siges at strække sig til byens rendf
kan følges frem ved ejerskifter indtil matriklen I863(nr. 221) viser den
med stor tydelighed den gamle volds beliggenhed. Om man så har gået på vo!
en i I640,eller der har været en gangsti ved siden,kan man kun gisne om.

skilte den daværende ejer af Nørregade lo.Willads Pedersen, sig af
med strandvænget. 1748 4/H blev det solgt ved auktion til farver Mathias
Mørck.Det siges her at ligge mellem Møllegade og Byesgård(Bygårdsstræde)
og med byens almindelige stræde og agevej langs byens grøft på vestre sidf
vænget. Det hedder videre:
.Sti^edets_bredde i syd er I9 alen, i midten 14 alen og mod nord 9 alen.alt
langs bemeldte vandløbsrende eller grøft.Strandvænget er fra renden(grøfte
til stranden 306 alen langt i nord-syd og 169 alen bredt."
I 1733

Ifølge konditionerne kunne køberen,hvis han ønskede det,leje strædet for
2_?Ldl_.årligt,dog skulle den sædvanlige gangsti af 2-3 alens bredde.som gil
langs med grøften, være fri og ubehindretfor denne.
Kirsten, Oluf Nielsens have matr. 282 i Bygårdsstræde beskrives 1743 26/4
i et auktionsskøde som værende 30 alen bred i den søndre ende og 24 alen
i den nordre ende fra øst til vest.Fra syd til nord var længden 81 alen.
Videre hedder det'" Køberen skal være forbunden at holde sin anpart af der
rende,som ligger på borgmester Willads Pedersens grund,hvor igennem Byes gårds huses og havers vand løber, ren og åben,nemlig så langt den købte
grund sig strækker samt vedligeholde det udfor værende lukke o.s.v.".
På kortet over"byens jorder i l8o5" ses nævnte stræde nogenlunde at have
bevaret sine gamle mål fra 1733 ved at være smalt i nord og bredere mod
syd.Det har nr. 16 i landmålingsmatriklen fælles med Byens banke(Hj. af
Allegade og Nørregade) og hører under nr. 3(Strandvænget).Både stræde og
banke siges i den tilsvarende protokol at være dyrket.(Brugt til dyrkning)
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Spildevandsrenden mellem Lovportstræde og Fændediget var forstoppet
I I628 var det galt igen med borgerskabets udnyttelse af voldterrænet
øst for byen.. 21. juli synede k borgere på underfogedens krav: " Først
for Christen Jostesens have(Han boede selv Brogade 18,men må have ejet
en af de mindre haver ned mod volden mellem Lovporten og Byesgård),hvor
renden ikke kan opkastes,fordi noget tømmer ligger i vejen i renden,hvor
udover vandet løber ud i haven. Siden fra Christen Jostesens have og til
Joen Fiskers hus(hjørnet af Byensgård) ligger og i vejen ved renden ved
og tømmer."
Og siden langs neder på den søndre side til åen(.d,v,s. fra det søndre hjør
ne af Byesgård-stræde og ned mod Fændediget) kan vandet ikke have sit løb,
før renden bliver opkastet og vedet og tømmeret bliver lagt til side,så ,
L

vidt man kan opkaste af renderne,og er reneste og bedst vedligeholden for
Hans Christensen og Frantz Henrichsens (Brogade 19 og 9) fortove".
Derefter blev. følgende borgere tilkaldt ved tinget, og som alle havde en
vis forbindelse til renden, enten som grundejer eller som ejere til det
tømmer og ved,der spærrede for vandløbet:

Skipper Rasmus Pedersen,Laurits Christensen Fiskebløder,Jon Fisker,Claus
Bagger»skipper Oluf(Jensen),Casper Hansen,Christen Pedersen,Claus Thor
Smede,Søren Knudsen, Gregers Hansen,Peder Jørgensen,Mads Ravn,Frantz Henrichsen,Trogels Andersen,Vochum Skomager»Bertram Henrichsen og Hans Chri
stensen rådmand. Fraset skipper Rasmus og fiskebløderen havde de alle
grund ned til volden og er her nævnt i den rækkefølge fra nord til syd,
som de forekommer i regnskaberne: Mellem Lovporten og Bygårdsstræde,Torv
ets østside og grundene langs Brogades østside indtil nr, I9 incl.
Skipper Rasmus Pedersen bekendte , at det ved,der lå ved Christen Joste
sens have,var hans og lovede at fjerne det fra renden samt oprense den .
Laurits Fiskebløder lovede, at det ved som lå neden for Joen Fiskers hus,
ville blive lagt til side,så det ikke stoppede renden.
(Man bedes her bemærke, at renden stopper ved Hans Christensen grund
Brogade I9.)
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1641 21/7 Syn over rendestene,broer(gadebro) og brændte pladser,som
skal rengøres:
Vester fjerding:

Byens rende ved Vesterport er øde, så vandet ikke kan have sit løb ned
til åen. Skipper Svend Olsens (Vesterg.34) kiste bør afskaffes.
(Lille Hestemøllestræde: Fra Jens Friis bolig til Søren Mogesens port,
broen forhøjes) Hestemøllestræde: For Aarent. Kocks gård(Hj* af Nyport stræde og Hestemøllestræde) og for hans have,for Christen Caspersens have
og Svend Poulsens have skal broen forhøjes og lægges rendesten neder om kring,indtil Vesterstræde tager,hver ved deres side og under deres tagdryp.
(Der var her tale om Sct. Gertrudsstrædes,sydside og nedad Rebslagergade),
thi der er inge rendesten,desuden gaden at forhøje midt på.

^

Hestemøllestrædes nordside: For afg. Peder Jørgensens boder i Hestemølle stræde bro og rendesten at forbedre,desuden for Enevold Rasmussens have og
boder rendesten og bro at forbedre.
Rebslagergades vestside(Lille Hestemøllestræde):Desuden på Sct. Gertruds
kirkegård for Christen Caspersens boliger at lade gøre en rendesten under
hans tagdryp og broen at forhøje midt på,og de andre også at lade gøre ren
desten under deres tagdryp og broen at forhøje midt på indtil Vestergade
tager,så vandet kan have sit løb ubehindret som endelig gøres fornøden".
Nørregades østside: Jacob ^meds bro ved Nørreport forhøjes.Michel Smeds
kiste bør afskaffes og Poul Feldberederes kiste også.Hans Bøssemager og
Jens Haarlev Smeds bro forhøjes.

Lovportstræde (Jernbanegade)Renden som løber fra Lovportstræde bag deres
(borgernes) haver langs neder til Fennediget skal opkastes, renses og hold
es ved lige.
4^ Bygårdsstræde Fra Hans Buchs port. i Rådhusstrædet neder til Joen Fiskers
dør vil rendesten forhøjes og byens gade forbedres.
Fændediget Fra GabrielsC Jacobsen)bagnortfhan eiede Rros-ari« PI
s') på
Fennediget skal broen forhøjes.
Torvet Den rendesten,som går fra Anckers side(Torvet 19) over Torvet,findes
brøstfældig indtil Enevold Rasmussen(den østre hjørnegård ved Kirkestræde)
gade tager og burde også holdes vedlige. Fra Dorthe,Mortens dør pa Torvet
(Torvet 19) og langs omkring til Jost Guldsmeds gård(hj.af Vestergade) skal
rendesten forhøjes og holdes vedlige. Desuden findes også Torvet brøstfældigt og skal forbedres.(Der er her omkring Torvet såvel som i Bygårds-stræde
kun tale om rendesten og ikke brokister,d*v*s* et fortov)
En kiste ud til hjørnet af Erich Helmers gårdfHjørnet af Torvet og Brogade)
bør sænkes og beskostes på byens vegne,"og står samme kiste åben pa den
gamle rendesten,så rendestenen ikke er rørt i ringeste made* Den anden ren
desten,som han selv haver nedlagt for sit fortov, skal ej røres ifølge forordning af lo/12 1612 omrendestens bredde og dybde.
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I64I 21/6 bestemte bytinget, at Lovgraven skulle besigtiges,og i den an ledning mødte 8 mand op den 5►juli,hvorom det hedderr Den grav ved Lovpor
ten næst op til borgmester Hans Christensens parkhave,at der intet af samme
Lovgrav kan mistes byen uden skade,efterdi samme Lavgrav haver ligget byen
til gavn og bedste af arrilds tid formedelst ildsvåde eller anden byens
fornødenhed,men synes bedre at den holdes ved hævd og ligger byen til gavn
og bedste,hvilket afsigt blev læst og påskreven”.Tingbogen*
1622 22/2

blev Laurits Christensen Fiskebløder tiltalt for at have

kørt

”urensel”

til Lovgraven tre gange og hver gang seks læs,15/3 mødte Laurits

Fiskebløder op i rådstuen med en del vidner,som også havde set andre borge
re køre affald til Lovporten. Sagen udviklede sig efterhånden,således at
flere borgere kom i klemme for samme forseelse,
28/3 l62o befalede byrådet kæmneren Christen Jensen, at han skulle sælge
byens mursten for den højeste pris han kunne opnå” og byen til gavn”,Han
skulle ligeledes fremskaffe ” de tavler at udhænge nå losementerne for
fremmede folk at losere”* Han havde tidligere fået samme besked, men ikke
efterkommet den. 3o/6 mødte kæmneren op på rådstuen og oplyste, at Rasmus
Snedker skulle lave tavlerne, og byens mursten kunne sælges for 4 mark pr,
loo stykker*

Nye regler for ølbrygning og salg

5/4 1622 hedder det i rådstuebogen følgender” Efterskrevne er forelagt,
at skulle her i byen prøve hvis øl som brygges og sælges og sætte køb og
■

.i.

• ;

pris derpå,eftersom siden er på åring til, som er Jens Nielsen,Peder Did
richsen,Ebbe Sørensen og Jens Grotte,borgere her i Køge.Og ingen måtte
sælge deres øl, førend det bliver af formeldte mænd probiert og købet der
på er sat som forbemeldt er”, såfremt nogle borgere solgte deres ”øl i
tønder eller kander tal”, ville de blive straffet,såfremt der ikke var for
handlet derom som forbemeldt,
^ Ravns
n
• j vurderes
j
,
Mads
gård
18/7 I623 blev 8 mænd sat til at vurdere Mads Ravns gård(Brogade 5) efter
hans hustrus død,og det gjaldt også de to tilligende havei*,"den ene imellem
■'
■" :
• •'4,
.
'
åen og graven,og den anden, som er indplanket ved Lovporten* Cort Richter,
der var formand på de 8 mænds vegne,satte prisen til 3ooo_rdl,
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Mdfituepro tokollen 9/5 1643

Borgmester og råd var samlet på rådstuen for at gøre afregning
mellem borgerskabet or soldaterne,og her kom det frem, at boxrøeeteren
havde befalet følgende*!
" At de bøndervogne,som skulle age prinsensfadebur, skulle køre ind
i en gård, på det at de kunne tage dem,når godset og folket kom.
Årsagen var, at nogle sognebønder fra Høj else

ikke var mødt op for

at age prinsens fadebur (havde siddet overhørig med at age),og da
prædiken den dag var forbi, havde borgmester Snevold Brochmand

givet

kæmneren en seddel om at varsle sagen til bytinget. Hertil svarede
kæmneren, at borgmesteren ikke skulle befatte sig med bønderne.

Da borgmester Hans Christensen holdt sine to døtres bryllup
165o 23/9 mødte Tommeas Svendsen for bytinget og forklarede, at da
borgm.Hans Christensen holdt sine to døtres bryllup(Brogade 19),da

bar han 2 bradbukke og 5 bradspir ned til gården fra sal.Mogens Kock.
Siden da brylluppet var end, bar han dem hjem til Mogens Kock igen.Og
da Jacob Pomeyers bryllup stod, var han hos Kirsten, Mogens Kock for
at låne bukke og spir,men da var de lånt ud til Vordingborg slot.
(Tingbogen).

Da skarpretteren fra Næstved' var til marked

I oktober 165>0 var bytinget optaget af nogle trusler,som Laurits
Skarpretter fra Næstved havde fremsagt overfor Osvald Skarpretters
(Roskilde) hustru, Dorthe,(Tingb.pag. 183)
Ifølge flere enstemmige forklaringer havde flere mennesker ved sct.
Peders marked samlet sig uden for Broport omkring Laurits Skarpret ter og hans folk,som var ganske drukne og berusede, og hvor Laurits
havde henvendt sig til Dorthe med følgende ord:
"Fadderske, Eders mand har gjort mod mig som en tyv og skælm og havde
Jeg gjort således mod ham,da havde jeg ikke gjort ret".
"Bliv selv en tyv og’skælm", svarede Dorthe,"indtil I min mand noget
uærligt beviser".
"Sig til Eders mand", fortsatte skarpretteren,"at hvor vi hinanden
træffer der vil vanke hug. "Kommer I alene", svarede Dorthe,"og tager
Eders hustru med, så vil jeg og min mand alene møde Eder,hvor I det
selv vil have".
Derefter aftalte de et sted, hvor de skulle mødes,og ydermere sagde
Laurits Skarpretter til Dorthe:"Lader Eders mand tage med sig en lang
bøsse, to pistoler og en god degen,så vil vi nok komme til rette".
Sagen blev afgjort ved samme retsmøde ved at skarpretteren erkendte,
at han havde været så beruset nævnte dag, at han ikke vidste hvad han
havde sagt* Han kendte Osvald Skarpretter som et godt og ærligt men
neske,og det gjaldt også hans hustru,Dorthe.Hermed var sagen afsluttet.
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guldsmede i Køge
16oo-tallets.
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Brokade 17 og Torvet 2o

236.
brogado I? var før branden 1633 to gårde. I den sydligste'boede Michel
Pedersen Guldsmed,som døde april lbl4. Enken giftede sig med gtfldsmed
Frederic li Clausen (Kirsten Sørensdatter)rhvis skifte sea 1619 26/11.
Ifølge Frederich Guldsmeds skifte 7/2 lb2o blev hans værktøj vurderet af
guldsmedene Frantz Bentzen og Jost Dyeninger, begge Køge.Gården tilhørte

handelsmanden Aneker Hansen(på T o r v e t ) som blev gift med enken,Kirsten
S'ørensdatfcan■ og først 1626 erhvervede garden 1682 matr.21 på Torvet.
1 Torvet 2o boede l6o5 guldsmed Frantz Bentzen ,der s.å. satte sin gård i
pant (Maren Abrahams,tingb.1625 19/12).Foruden hovedgården på hjørnet eje
de han et par våninger ned langs Nyportstræde,der hørte til gården.l.maj
1626 solgte han kræmmer Laurits Olsens gård "på hjørnet vesten Kirkestræde"
tingb. Han døde 1627« skifte 2/3 bind 11,247. Værktøj er nævnt.
Enken, Anne 01ufsdatter,ses at have drevet virksomheden videre.

I 1629 arbejdede der 3 guldsmede-svende i byen. (Kæmnerregn.)Frantz Guld
smed,
,,havde.også svend,hvilket fremgår af rådstueprotokollen 162o 27/lo,
hvori -det hedder* Jonas Jonasen t.ienede Frantz Guldsmed vidnede, at han
efter Michel Skrædders befaling skrev den håndskrift på 5o slette daler,som
han er Anne, Frantz Guldsmed skyldig, » og Michel sad ved sin bord nede og
satte selv sin signet derfor og var da imidlertid syg af det åreladende"
Laurits Kræmmer vidnede,at da Anne,Frantz Guldsmeds moder stod lig,da kom
Anne,Miehel Skrædders ind til ham og sagde, at hun var den sal.kvinde 3o
daler skyldig".

En svend skulle ikke aflægge borgered,men det muligvis Jonas Jonasen Guld
smed, født i København, der 18/12 1633 aflægger sin borgereti på rådstuen,
som tjente hos Frantz. Hans fader blev begravet 1638 og selv ses han 1642
at bo i området Nørregade 36-38.
Byens pottemagere havde det med at bytte bolig,og således var det nok også
med mindre guldsmede.For stedet hvor Jonas boede svarer nogenlunde til den
bolig Anders Christophersen Guldsmed solgte 163o(tingb.219) til Hans Bøsse
mager, og hvor Adrian Zeidtler måske

kom til at bo- Anders Christophersen

var søn af guldsmed Christopher Jørgensen, Torvet 26.»gift med Appelone
Christensda11 er .Han nævnes 1618 i forbindelse med en af faderens sager.
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Jonas Joaasen Guldsmed var som nævnt født i København og ses 1635-36 at.
være nabo til snedker Claus Plato(Kirkestræde 13).Derefter flyttede han
over i Nørregade,hvilken bopæl han havde,indtil han blev indkaldt i »Kong
ens tjeneste»,hvilket godt kunne betyde 5 år. I de mellemliggende år ses
han af og til at have repareret kirkens basuner,der ofte trængte til at
få loddet forskellige huller.
1642 7/3 blev han stævnet af købmand Erich Christensen(Brogade 5 -7 ) i an
ledning af et pantebrev dat. 26/12 I640 på 2oo slette daler,for hvilket
beløb han havde pantsat en bolig i København ved Helligåndskirken(Kbhvns.
byting 12/4 1641 ),

I642 13/6 stævnede kræmmeren Gielles Kollendal(Vestergade I3 ) ham for en
sølvkande på 31 lod,som han skulle have færdiggjort,men ikke efterkommet,
og nu var der gået over to år,fremgår det af sagen.Han dømtes til at le
vere sølvet tilbage eller betale 3 mark for hvert lod(tingb.).
27jjuni s*å, krævede købmand Gert Borchending(Nørregade 24 b) ham for 35
lod sølv,som han skulle have gjort i arbejde og ikke efterkommet.
1633 18/12 aflagde Niels Pedersen Guldsmed sin borgered,hvoraf fremgik,
at han kom fra Roskilde.Ifølge kæmnerregnskabet bosatte han sig i Nørre fjerding,men fraflyttede byen i 1637 »
I648 8/12 aflagde Marcus Kyld Guldsmed sin borgered. I650 ses han ifølge
kæmnerregnskabets 2.takst, af Vester fjerding » at være borte af byen»*
(Marcus Guldsmedesvend, hedder det).

1700 I9/I0 aflagde Nicolai Munch(Mund) sin borgered. 17o6 blev guldsmejj
Nicolai Munds bo registreret for en lejermålsbøde. Det hedder her bl.a.:
Haver et kvindfolk,Gundel Bentzdatter til huse".Skifteprt. pag.324 .
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Vestergade 15 b (1682 matr. 3o)

5/4 1669 fik guldsmeden Hans Rasmussen skøde på en våning,der lå i Vester
gade mellem Åstrædet mod vest og sal.Emmiche Sparres gård(Bagergården)
mod øst(tingb »1Z+7)Sælgeren var kromanden i Køge kro,Hans Jacobsen,søn
af kræmmeren Jacob Gortsen,Vestergade 13(død 1634).Kromanden havde ar vet våningen efter sin farmoder,Karen Henning Luttermands.
Hans Rasmussen Guldsmed blev 16A 1665 viet i Køge til Dorthea Andersdatter,men døde allerede i 1675Cskifte 16/9 pag»14o‘)Boat blev vurderet af
bla» guldsmed Christen Nielsen Stub,der tilsyneladende var flyttet til
bage til byen.Våningen med boden udenfor blev sat til 13o daler.En del
borgere krævede for guld og sølv,der var indleveret til forarbejdning.
1696 11/8 findes et skifte efter Birgit te.»sal .Hans Guldsmeds,som døde hos
sal.Jens Rasmussen Pottemagers hustru,Maren (Vestergade 19),pag»3oo.
Bygningstaksationen 1736 beskriver matr. 3° som et forhus, lo fag,l loft
høj a 6 dl»faget»Siges at være et gammel hus, der stod ledigt »Muligvis har
det ligget ud til Åstrædet i syd-nord»
En guldsmed Christen Nielsen,træffes i Brogade 1681,1683,1684 og betalte
kun en ringe skat»l685 siges han at være død i armod»l674 ses han ifølge
kirkeregnskaberne at bo til lej i Anker Hansens gård,der tilhørte kirken
(I682 matr. 21)» 1.juli 1685 blev Christen Nielsen Stub Guldsmed begr»
(uden klokkerne)» 1)
Hans Rasmussen Guldsmed blev 22/11 l67o dømt for at have slået sin lære
dreng og kastet ham ud på gaden.derved havde han brudt sin lærekontrakt
med drengen,der havde krav på erstatning» Byrådet skaffed drengen en anden
læreplads»(Rådsturpt» I4 .)
En borgermed meget sølvtøj
Ifølge auktionsprtotokollen 1715(249) blev der i nabogården (Vestergade 15
I682 matr. 29,holdt auktia efter Hans Jacobsen Luttermand»Deriblandt var
k store sølvkander, vægt henholdsvis 64 - 69 lod og 12 sølvbægre, o.s.v.
Sølvet blev vurderet til 647 daler, guldet til 23 dl.2 mark, 3 sk.,des uden var der en ægte perlekrans med 6 løse "Rosener",der blev købt af
Isak Speir for 62 dl» 8 sk. Hans Jacobsen Luttermand var søn af den velb»
herredsfoged Jacob Gad i Køng.
1)

Guldsmed Christen Nielsen Stub var født på Gulland og fik borgerskab
i Køge I663 I5/I2 . Tilsyneladen boede han til leje Brogade lo,flyttede
1667 til København, men kom tilbage til Køge(nævnt der igen 1675).
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Torvet 26

Guldsmeden Christopher Jørgensen,som blev begravet i kirken 1642 4/3,var
sikkert født i Køge.Det vides ikke bestemt, men han udtaler som vidne i
en sag om en skeltrætte ifølge tingbogen lo/9 1632 ,at han på det tids punkt havde boet i byen i % år.Han havde fælles gavl med sin nabo,hatte
mager Alexis Davidsen,og da denne ville bygge sig et nyt hus førte det
til en retssagCdom 13/1 1634)»som hattemageren tabte med det grundlag,at
han skulle holde guldsmeden skadesløs,såfremt han byggede.I øvrigt frem går det af denne sag, at han havde boet i gården siden 1612*
(død 1617)
Christopher Guldsmed ses i 1.ægteskab at være gift med Karen Nielsdatter.
Ved hans død omtales enken. Anne Guldsmeds.der ikke var i stand til at
indløse et gældsbrev til præsten hr. Hans Høyer i Borup. Gården blev 19.
sept. I642 vurderet til 7oo slettedaler.Hr. Hans fremviste et brev fra
guldsmedens søn,Anders Christophersen Guldsmed i Roskilde,hvoraf fremgik,
at han intet ville have med gården at gøre,men hr. Hans kunne gøre sig
nyttig med den som det lystede ham. 7.november I642 blev hr. Hans tildømt
adkomstbrev på gården, efter at han i to måneder havde givet Anne,Guld smeds og Anders Guldsmed frist til at indløse pantet. (Tingb.I642 29/8,
19/9,lo/lo, 7/11).
Ifølge en artikel i Dagbladet 29/5 197o blev der i sin tid fundet to sølvskeer på grunden Torvet 26.
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24o.
Torvet 3o

Gården på hjørnet af Torvet og Vestergade ses gennem en del år at have til
hørt guldsmede. 1615 11/6 blev her holdt skifte efter Sylvester Guldsmed,
som efterlod sig børnene Erich Bylvestersen og Peder Sylvestersen.Enken,
Maren Michelsdatter ses ifølge sønnen Erichs skiftel624 25/2,175,328) nu
at være gift med guldsmeden Jost Dyeninger(Efternavnet forekommer i skødeprotokollen 1649 15/1),hvor han ses boende i gården på hjørnet af Vester gade og Torvet og som nabo til Margrethe Graabe,sal.Morten Venstremands
Torvet 28. Hans borgerskab se i rådstueprt* 1615 13/12*
l62o 6/lo krævede Jens Jensen Tyskølsfører(Torvet 21) Jost Guldsmed for
33 dalers mønt„Guldsmeden mødte i retten "og stødte sig på en tønde øl,som
han mente sig ikke at skulle betale. Jost Guldsmed døde i januar 1644 og
ses begravet 24»ejusdem* Maren,Joest Guldsmeds ses begravet 7/11 1644 på
den store kirkegård.

Torvet 19 (1682 matr. 21)
Den store gård Torvet 19 var oprindelig før branden i 1633 tre gårde. I
matrikel 21,der var nabo til nuv, Torvet 21,holdtes 14.jan* 1623 skifte
efter Morten Olsen Guldsmed,som efterlod sig enken Maren Poulsdatter og
to børn. Kort tid efter mandens død giftede hun sig med handelsmanden Lam
brect Ibsen og flyttede hen i den store gård.nuv. Vestergade 1-3» som Lam
brect Ibsen købte. 12/4 1626 blev der holdt skifte i denne gård efter beg
ge ægtefæller.Forinden havde de boet en kort tid til leje i gården nuv.
Torvet 23-25* Både den og nabogården,som Lambrect havde købt,brændte i
1633, forøvrigt den sidste i rækken ned langs Torvets sydside.
Brogade 9
Sidst i 1500-tallet ejede Henrich Guldsmed gården nuv. Brogade 9„ Det vides
ikke om han erhvervede sig som guldsmed. Han havde to sønner, Frantz og
Bertram,der begge blev store handelsmænd i byen* Den første omtales 1595
som ejer af gården,og broderen ejede nuv. Brogade 15* Et skøde dat*lo/2
1595 nævner Anne Frantzdatter, Henrich Guldsmeds enke ,som denne dag solgte
sin gård nord i Vestergade til handelsmanden Berner Brede(Torvet 11).Denne
ejede i forvejen nabogården Vestergade 16,men boede selv på Torvet*
Rådstueprotokollen omtaler l6lo,133 en sag om Henrich Guldsmeds sønner.
Se også tingb* I624 30 /8 *
Bertram Henrichsen lovede en dag på rådstuen at lade være med at skyde
med sin musket i byen,og et lignende løfte gav to guldsmedesvende,der
havde været sammen med ham* så det er muligt, at man stadig drey håndværk
et i gården, i hvert fald moderen. Rådstueprt. 1598 17/5* I-)

1) Der erdog her tale om den 3*søn Henrich Henrichsen.
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l6o9 lo/2 mødte guldsmedene Christopher»Frantz og Sylvester Guldsmed på

rådstuen i Køge med deres ægtebrev, hvoraf de beviste, at de var fødte af
ærlige og ægte forældre."Michel Pedersen,borger samme sted var og i dag i
lige måde til stede,men haver intet at fremlægge,hvorved han kunne sådant
bevise", hedder det.
11 Samme tid blev Christopher Guldsmed foordnet at være oldermand för guld smedene her i Køge,og at han samme bestilling skal forestå i tre år".Chri stopher Guldsmed fremsagde på egen vegne,Frantz og Sylvesters vegne,nat de
ikke ville annamme Michel Guldsmed i lauget,førend han nøjagtigt kunne be
vise at være født af ærlige og ægte forældre", hvorfor Michel Guldsmed blev
forelagt af byrådet at fremskaffe sit ægtebrev inden 6 uger,dersom han vil
le nyde lauget.
31,marts s.å. indførtes i protokollen, at Michel Pedersen kun måtte bruge
sig håndværk indtil førtkommende påske. Hertil svarede Michel Guldsmed,som
var til stede i retten, at han havde et smykke at færdiggøre for velfa.Ditlev
Holck,hvilket blev ham bevilget,uden at der blev sat dato.
4.maj s.å. krævede Jens Tyskølsfører(Torvet 21) Michel Pedersen for 4 tdr.
tyskøl.Michel påstod, at det kun drejede sig om 3 tdr.,men blev dømt ved
næste retsmøde,hvor tyskølsføreren fremlagde sin regnskabsbog som bevis.
Ved samme retsmøde forelå en ny sag mellem Michel Guldsmed og en svend,Elias
Rittler,der var blevet uenige om noget guldarbejde,svenden havde lavet.Elias
ønskede ikke at arbejde for Michel mere og krævede 5 mark ugentligt for de
3 uger, han havde været beskæftiget med arbejdet.Sagen skulle derefter fore
lægge lauget.
19.maj s.å. år var Michel Guldsmed igen tilsagt i retten efter et krav fra
guldsmeden Jens Frandsen ,som bad retten tage stilling til, at Michel Guld
smed allerede ved en tidligere sag,dat.Køge rådstue 3 1/5 l6o5,var blevet
fradømt retten til at bruge sit håndværk i byen.Michel henviste igen til at
han havde noget arbejde,der skulle være færdig til førstkommende sct. Peders
dag,og dette tog retten til følge,men så måtte han heller ikke arbejde læng
ere i byen,fremgik det af sagen.
Jens og Michel gav hinanden hånden og lovede at være gode venner,og som en
yderlig bekræftelse på aftalen med Michel Guldsmed,underskrev Jens sagens
akt i protokollen.
Jens Fransen Guldsmed
Egen hånd.
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Torvet 5

Claus Nielsen Guldsmed ses ifølge skattens 2.termin 25/4 1637 at bo i går
den Torvet 5 sammen med Ole Andersen Bager,der betegnes som "hans husmand".
Året efter ses han alene ved gården»
Claus Nielsen fik borgerskab 19/12 I63 I og siges her at være født i Skelskør
I646 fik han tillige med andre borgere tilladelse til at modtage rejsende,
og han skiltede med " en ridende rytter" (Rådstueprt» 3/3 I646)»
2/5 I648 blev guldsmeden begravet på den store kirkegård» Enken,Lisbeth
Frantzdatter, var tilsyneladen datter af guldsmeden Frantz Bentzen(Torvet
2o,idet det ses, at Claus Nielsen i juli 1647 betalte for Anne,Frantz Bentzens begravelse.
Lisbeth Frantzdatter og købmanden Johan Katterberg,der ejede nabogården nr.
3, ses I649 hver at betale en halvpart i jordskyld til kirken for gården,
^ 3 mark.Hun boede dog til leje en tid i gården,inden han helt overtog den,
og ses samme år at have haft en logerende,håndværkeren Jacob Frigast Jørgsen,som kort forinden havde måttet gå fra gården nuv. Brogade 22 på grund af
sit dårlige levned. Konen var ligefrem rømt fra hans gård medtagende en del
møbler 3*påskedag I648C Tingb» 2/4 1649).

^

I november 1649 boede Jacob Frigast til leje hos Lisbeth Guldsmeds»Det gik
ikke så godt med sammenholdet,så hun havde lovligt opsagt ham.2o.november
klagede hun i retten over, at han overfaldt hende en dag i stegersdøren,og
hvor han både slog og trådte på hende, efter at hun var faldet» I retten
viste hun sine sønderrevne klæder frem og forklarede, at mellem kl. 8 og 9
kom han ind i hendes stue og overfaldt hende med mange"utilbørlige ord",des
uden havde han en krumkniv i sin hånd og skar omkring sig med den som et for'
bitret menneske,så hun måtte rømme sit hus.
Jacob Frigast lovede i retten at gøre stuen rydelig igen og fraflytte inden
førstkommende søndag» I modsat fald ville han blive indsat i "byens kælder"
fremgår det af forhøret.Lisbeth var,som det ligeledes fremgår af sagen, enke
med fem børn» Hun siges i regnskaberne fra l65o at have forladt byen.
(Tingb» I649 2o/ll,27/ll,I08. ). Endatter,Maren Clausdatter, nævnes i ting
bogen I661-64,pag. 5.
Efter Anne, Frantz Guldsmeds død blev der 12/12 1647 oprettet en kontrakt
mellem Claus Nielsen på Lisbeth Frantzdatters vegne og Anders Frandsen,
Frantz Guldsmeds søn,hvorefter denne skulle overtage garden Torvet 2o
efter sin moder på nær boligerne langs Nyportstræde(Tingb. 18/H l65o).
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Kirkestræde 7(1682 matr, 144)

Guldsmeden Frederich Jensen, der ses at have boet her, fik borgerskab den
14/12 l62o. De to våninger,han beboede,havde han købt af borgmester Ene
vold Brochmand ifølge jordskyldsregskabet i kirkeregnskaberne. Man Ved ikke
meget om ham. 1631 14/ H blev han begravet på den store kirkegård.Der er
bevaret et skifte efter ham dat. 1632 17/lo,og hvor der bl.a. nævnes en
del værktøj. Enken var Maren Pedersdatter,pag. 115»
Guldsmedens moder,Gertrud Lauritsdatter, gift med Rasmus Hansen Munck i
København døde 1636,og ifølge hendes skifte tilfaldt der Frederich Jensens
to børn hver en lodr Jens Frederichsen en broderiod,575 slette daler og
Anne Frederichsdatter en søsterlod, 28? i slette daler, hvilket er til
føjet guldsmedens skiftebrev.
Nørregade 6
Mads Andersen Guldsmed fik borgerskab allerede I6I4 16/12 og ses ifølge
kæmnerregnskaberne at først at bo i Vestergade(l6l7-l8),men allerede 1623
er han 25/8 i besiddelse af gården Nørregade 6,hvor han nævnes under en
skeltrætte med naboen Søren Jensen Kræmmer i nr. 4 (Museumsgården) Der er
intet skøde bevaret,da tingbogen først er bevaret fra I623 .
I637 fik guldsmeden en bøde for lejermål, 5 daler. Grunden til det høje
beløb var, at da sagen kom for"det åbne byting"ved rådhuset, slog han kvin
den på munden og nægtede at være fader til hendes barn. Selv sad hun fængs
let i 25 dage med sit spæde barn i"byens kælder". (Byfogedregnskaberne R.A.)
Han blev begravet på den store kirkegård 28/7 1646,men skifteprotokollen
er ikke bevaret for åren I646-48 »
Guldsmeden Hans Clausen,der fik borgerskab 1663 27/1, ses også at have boet
i gården Nørregade 6»men kun til leje, idet gården på det tidspunkt til hørte kræmmeren Lyder Siverts i nr.4 . (Tingb. 1663 13/7,189) Han boede der
også 1667, men året efter var han flyttet over i de fattiges boder,som de
kaldtes, i Kirkestræde ved kirkegården på grund af armod.
Ingen af de guldsmede ,som kom til byen efter svenskekrigen, kunne rigtig
klare sig økonomisk. En "Lille Hans Guldsmed" nævnes 1672 i Vester fjer dings 2.del som fattig, måske er det Hans Clausen ?
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Nyportstræde 16 - 2o

25 .december 1634 sluttede byrådet sit ugentlige møde i rådstuen med følgen
de udtalelse,som blev indført i protokollen:
"Thomas Nielsen Guldsmedesvend må nedsætte sig som guldsmed". Forinden må
han dog i nogle år havet beskæftiget sig med sit håndværk,idet der i kæm
nerregnskab erne for årene 1631-36 forekommer en Thomas Guldsmed boende
i gården nuv. Torvet 11 -13. 1)

Visse ægtepar måtte til tider have bytinget til at bekræfte deres skudsmål.
Denne bekræftelse fik Thomas Nielsen og hustru,Kirsten Rasmusdatter«hvori
det hedder bl.a.: " et godt,ærligt og kristeligt skudsmål af menige borge
re og almue,som nu til stede var":(tingb* 1635 9/2 ,29 ).
1637 17/1- finder man i en skattetermin Thomas Guldsmed som nabo til Anne,
Frantz Guldsmed(Kirkestræde 7).Muligvis har han arbejdet for hende eller
boet i en af våningerne ?

1639 11/11 ses Thomas Guldsmed at have købt den lille gård på det nordre
hjørne af Nyportstræde og Lille Kirkestræde,hvortil hørte to små mindre
boliger(l682 matr.128,129,nuv.Nyportstræde l6-2o). På det tidspunkt var
der 4 guldsmede i byen,og efter de hverv,byen efterhånden betroede Thomas
Guldsmed,kan man forståe, at han var særlig velegnet til legemligt
arbej
de*
Siden prins Christian bosatte sig som nygift på Nykøbing slot, var det ble
vet et godt erhverv at køre som vognmand» Prinsen kørte i årene 1634 - 47
næsten- her 14.dag gennem Køge på rejser mellem sin residens og hovedstaden
Prinsessen var som regel med og altid med et stort følge.Mange holdsbønder
udeblev fra deres rejser,og så måtte byens vognmænd træde til,for der kom
dagligt gods til byen,som skulle transporteres videre.
1638 indmeldte Thomas Guldsmed sig i vQgnmandslauget,og han var vist nok
den eneste vognmand,der havde to vogne. Stridbar var han også,fremfår det
af et kontrovers han havde med smedelauget.

Sin færdighed som rytter viste han bl.a. i juli 1645,hvor byen havde brug
for et ridende bud til generalkommissær Joachim Gjersdorff,der hurtigt skul
le have meddelelse om, at den svenske flåde var ankommet og lå under stevns
"Thomas Guldsmed red did frem. og tilbage og modtog 9 mark"

165o 5/6 rd han samme tur,for at byen kunne få at vide,hvorledes man skul
le forholde sig angående traktementet for en fyrstelig frøken,som man vid
ste var på vej til byen^og han modtg 2 rdl»
1) Tingbogen 9/12 l65o omtaler en Tommas Madsen Guldsmed,der "drog bort
fra byen for 12 år siden". Der var altså alligevel to ved navn Tommas.
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I652 12/1 havde Thomas Guldsmed en skeltrætte med den latinske skolemest
er Hans Iversen,der ejede ejendommen,hvor arbejdsformidlingen nu har til
huse,og hvortil guldsmedens grund strakte sig langs Lille Kirkestræde mod
øst.1655 betaler han 6 sk. i jordskyld til kirken af en bolig ved hjørnet
i Hestemøllestrædet(Sct. Gertrudsstræde(Tingb. 278).
I658 I3/2 modtog han 4 mark og 8 sk. for at køre svenskekongen til VallensJask.»

I658 27/2 fik han 1 dl. 8 sk.for at vise fjenden vej til Ringsted.
I664 27/6 optog han et nyt lån i sine 3 boliger øst i Nyportstræde.
1666 12/7 fik han til opgave at køre Frederik 3»s karosse til København
øned sine egen heste.
Vognmanden Thomas Nielsen GuldsmeL
d.som han kaldtes, døde i februar 1674 og
blev begravet på den store kirkegård 22/2. Hans hustru»Kirsten Rasmusdatter
blev begravet 25/8 1678. Ejendommen på hjørnet af Lille Kirkestræde og Ny
portstræde blev i skifteprtotokollen 1678 4/9(38) vurderet til 34o dl.
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Torvet 2o
--- — ---246.
Anne, Frantz Guldsmed krævede 163o Jørgen Jørgensen Guldsmed for et

halvt ars husleje, 12 \ mark. (En gård kunne lejes for 2^ dl.årligt)
t**

Han forpligtede sig tillige at skaffe hende en skruetang(eller 3 mark),
som han hos hende havde annammet ".tingb.
I arene iremover ses hun ved adskillige lejligheder at have huset folk

på byens regning, bl.a. syge ryttere,som blev plejet hos hende og over
våget af en officer,indtil de kunne komme videre til deres regiment. I
1645 fik hun betaling for en person,der havde opholdt sig hos hende fra
26/6 - 6/9, 25 dl. nok for adskillige personer, soldater og deres for —
tæring, 5 mark. (Kæmnerregn.2o/12. )
Hun var derfor selvskreven til at blive anerkendt som herberger i 1646.
hvor der på kongens bud skulle udvælges nogle gårde i byen,og betegnende
nok skiltede hun med " en engel". Hun døde 1647 og blev begravet 3* juli
på den store kirkegård. Skifteprotokollen mangler for dette år.
Skødeprotokollen 1653 2o/8 indeholder en beskrivelse af gården nuv. Tor
vet 2o.
Jørgen Guldsmed forpligtigede sig l62o i rådstueretten til at fuldtfærdiggøre Anders Baggers(denne havde forpagtet stadskælderen) arbejde
"og ham at forskaffe inden Set. Michelsdag som er en messingplade til
hans hustrus ligkiste".Rådstueprt. 1/9/Hans borgerskab ses 13/12 I609 )
Boild,Jørgen Guldsmeds vedkendte 15/12 s.å. sin gæld til Aage Vognmand,
6 mark.

En guldsmededreng modtog 23/7 1632 3 dl. for i 8 dage at have mærket
byens messing og andre ting,som var udlånt til Ringsted kloster,"den
tid dronningens lig blev begraven(enkedronning Sophie 1631)(Kæmnerrgn.)
12/8 I633 blev Boel Guldsmedo stævnet for retten og beskrives her som
en fattig, der gik rundt i byen og solgte brugte ting,af hvilke hun
beregnede sig en lille fortjeneste. Retten så igennem fingre med hendes
ikke helt almindelige erhverv.(Tingb.) Der en intet skifte bevaret
efter Jørgen Guldsmed.der må have boet til leje hele sit liv*
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Torvet 2.0
Anne, sal.Frantz Guldsmeds mødte 2o/8 1638 i retten i anledning af nogle
sølvskeer,der var anmeldt som stjålet, og forklarede, at fo* 1L\ ‘Sage siden
kom Sidsel, Anders Hansens og spugte,om hun ikke havde en søn,der var guld
smed. Hvor til Anne svarede, at Vorherre havde bortkaldt ham for halvandet
år siden.Sidsels virkelige ærinde var, at hun ville sælge nogle søviskeer,
som hun havde i lommen.De havde tilhørt hendes søster,forklarede hun og
bar sal.Frederich Jensens stempel og søsterens initialer.
Anne beklagede,at hun ikke havde penge til at købe skeerne for,og derefter
gik Sidsel. Senere kom hun igen,og nu hed det, at hun havde fået skeerne,
som Anne ikke fik at se, af en karl for at sælge dem.

Efterhånden

kom

det frem under forhøret, at Sidsel både havde forhørt sig hos Mads (Anderser
Guldsmed og Trogels (Jacobsen)Guldsmed,der begge havde nægtet at købe dem,
og at de i virkeligheden tilhørte Claus(Nielsen) Guldsmed.(Tingbogen).
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Brogade 17(b)1682 matr.31o.
En sag i rådstueprotokollen 5/12 I606 bekræfter, at Michel Pedersen,der
boede Brogade 17 virkelig var guldsmed, og at det ikke blot var et til navn,som så mange benyttede.En kunde,som havde købte ringe hos ham og var
i tvivl om guldets kvalitet i forhold til prisen og arbejdslønnen, havde
sagsøgt ham
I den anledning mødte Michel Guldsmed for retten og oplyste, at de to

ringe,han havde solgt til Jens Braad(Nørregade 1) og som kræmmeren Hans
Buck(Nørregade 2) med rette bar i dag, havde Braad betalt 3 rdl. med arbe^s
løn og alt,dog var arbejdslønnen beregnet til 3 mark,og den pris mente
Michel Guldsmed at nævnte ringe var gode nok for.
Peder Lauritsen Bruun.som havde overværet handelen, forklarede, at han hav
de set Jens Braad lægge 3 dl. på bordet.Med hensyn til arbejdslønnen havde
Michel sagt:"Efterdi jeg altid haver Eders arbejde,vil jeg unde Eder løn
nen for 1 mark". Og Michel tog pengene og lagde dem" i sit tørreklæde".
På Jens Braades spørgsmål om guldets værdi svarede Michel:Hvad_er_godt
kroneguld,ligesom I haver bestilt hos mig og jeg haver vejet dem imod en
krone.som I selv haver set".
I608 7 /I0 nægtede Michel Guldsmed at rømme sin gård i Brogade, som byfoge
den Dennins Christensen,på Carl Clausens vegne

havde lejet ud til Bertil

Hansen på Egede.Carl Clausens brev,dat. Kbhvn.19/6 l6o7 skulle have været
en opsigelse,men guldsmeden nægtede at have modtaget en sådan og ses ifølge
kæmnerregnskabet at blive boende i gården.
I608 25/II måtte Michel Guldsmed love at færdiggøre og levere",hvis sølv
han haver modtaget til forarbejdning" af Herluf Erichsen(elegitim søn af
velb. Erich Valkendorf),hvis broder,Chr. Erichsen til Erichstrup ved Store
Heddinge ejede den yderste lille gård ved Fændediget,men ikke selv beboede
den.Arbejdet skulle leveres inden nytårsdag,i modsat fald skulle Michel
betale sølvet med den dobbelte pris,som til den tid var gældende. Rådstue
prt.
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Et klammeri

i Nørrestræde.

é-h-?«

1612 V 7 beskæftigede retten sig med et klammeri,der havde været mellem
Michel Guldsmed og Sylvester Guldsmed i Nørrestræde,hvor de havde mødt
hinanden.Laurits Andersen fra St. Ladager,som ledsagede Sylvester,for klarede som vidne, at Michel først

højlydt havde udbrudt: "Hvorfor for

holder I mig mit sølv” ,hvorefter han greb Sylvester for brystet "og rakte
ham til jorden,så hatten faldt af ham". Derefter greb Sylvester efter en
stok,som Laurits havde under armen,men nåede ikke at få fat i den. Laurits
mente, at Michel havde noget i hånden,der lignede en kniv. Derpå var par
terne gået fra hinanden.
Sylvester forklarede om nævnte sølvtøj,som var forskellige færdige og ufær
dige ting,at disse havde han afleveret til Christophher Guldsmed,da Michel
havde henvendt sig til ham for at sælge dem. Ved det følgende retsmøde i
sagen lå Michel Guldsmed på sin sotteseng,fremgik det af protokollen.
I608 23/9 var Michel Guldsmed og Hans Væver tilsagt i rådstueretten i an
ledning

nogle utilbørlige ord,der havde været imellem dem. En borger vid

nede med oprakte fingre" at nu udi Lille Marked"sidste forleden hørte han
ned ved Broport Michel Guldsmed kalde Hans Væver et sengeklæde,og Hans
Væver kaldte til gengæld guldsmeden Michel Daler. Og væveren fortsatte:
"Jeg har ikke fået det for nogle varer, at de kalder mig Hans Sengeklæde,
som du Michel haver fået for daleren".
Hans Væver benægtede at have sagt om Michel Guldsmed, at denne havde stjå
let nogle daler. Hermed var sagen tilsyneladende afsluttet.
1614 16.december aflagde Frederich Guldsmed sin borgered på rådstuen.
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25o.
1634 15/12 aflagde Trogels Jacobsen sin borgered på rådstuen. Ved skatte

terminen I635 I5/6 ses han ifølge kæmnerregnskaberne at være nabo til kande
støber Frantz von Gyllich i Kirkestræde 2o(l682 matr.183-84),og hvor de
begge boede til leje. Det var ikke kun fattige,som boede i de to såkaldte
"åbne gårde".Guldsmeden og kandestøberen hørte til middelstanden og boede
ud til strædet.
1639 I9/II ses guldsmeden stadig at have samme bopæl. Indenfor samme perio

de havde han en arvesag med købmand Cort Richter"den ældre" og Jochum Eolst
på sin kones vegne,som mente sig berettiget til en arv efter sine søskende,
Iver Lam.brectsen,Boel Lambrects datter og Poul Mortensen,på 500 dl. Det frem
går ikke af sagen,om guldsmeden blev tilkendt arven,men i hvert fald bekost
ede han I8/9 I637 sin kones to brødres begravelse i kirken.De var muligt
døde under den voldsomme pest, der hærgede byen i perioden 1637-38 og kost
ede så mange menneskeliv. (Vedr.arvesagen: tingb. 1637 28/11,rådstueprt.
1638 25/9)„
1640 4/5 ses Trogels Jacobsen at have erhvervet et par små boliger(1682
matr.63,64 ) Set. Gertrudsstræde ca. nr. 2) ifølge skødeprotokollen..
1641 26/I0 stævnede borgmester Enevold Brochmand ham angående en sølvkande
"Ivers Kande",der var sendte til reparation hos ham.Det var borgmesterens
søn, Iver Enevoldsen Brochmand,som havde været henne med kanden,fremgår det
af sagen, men guldsmeden aflagde ed på i rådstuen,at han aldrig havde mod taget nogen kande,og det tog retten til følge..
I3/9 s.å. blev han stævnet af Claus Pedersen i Alkestrup for 37 lod sølv,
som denne havde leveret ham til en sølvkandes fremstilling. Flere af disse
sager,hvor guldsmede havde modtaget sølv,men ikke fuldført arbejdet,blev
klaret med, at de betalte sølvet pris.
1642 købte han en have " ved vandingen uden forNørreport" afherredsfoged
en Casper Pedersen i Abbetved(Voldborg herred.tingb* 19/9)„28.febr„ s.å.
krævede Carsten Prammand ham for 18 lod sølv,som han havde fået til forar bejde for godt et år siden. 3.okbr„ s.å. krævede Niels Pedersen Ravn ham
for 9 lod,og 28.november mødte Jacob Holst op med et krav på 5 lod sølv. I
samtlige sager dømtes han til at levere sølvet tilbage eller at betale 3
mark loddet.
I årene 1643-4-4 ses han stadig at bebo boligerne i Hestemøllestrædet(Sct„
Gertrudsstræde)► 4/12 1644 blev han begravet på den store kirkegård. Enken,
Karen Olufsdatter nævnes 1645 som forarmet,og der erikke bevaret
noget
skifte efter dem. Enkens navn fremgår af tingb. 1638 27/8).
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En Hans Sørensen Guldsmed ses 13/2 1657 at være begravet på den store kir-5
kegård og efterlod sig enken, Kirsten Andersdatter.Gården blev trods sin
beliggenhed i Hestemøllestrædet(Sct.Gertrudsstræde) vurderet til 31o dl.
Boligerne langs strædets nordside var af ringe værdi,så han må have boet
på sydsiden,hvor der kun lå få boliger,og hvis størrelse man ikke har

så

meget kendskab til.
Ifølge skiftet blev guldsmedens skabe,kister og skrin opbrudt under sven skekrigen(Det må være enkens) og godset borttaget. Hans Guldsmed betalte
en ret pæn skat og må have haft en del at bestille,fremgår det af kæmnerregnskaberne. Købmand Morten Michelsen(Torvet 21,men nu boende i hovedsta
den) havde et rentekrav fra 1655 på et lån på 3oo dl. ifølge skiftet.
1655 28/3 fik guldsmeden Hans Møller betaling for et par af kirkens stager
"han flyede,nemlig løverne under fødderne han gjorde fast og skiverne på
stagerne,der var løse". Han ses også året før at have repareret kirkens
basuner,som der ofte var problemer med, når de trængte til at blive loddet.

1676. 16/5 blev guldsmeden Elias Geisler viet til bartskærer,kirurg Henrich
Lyres datter,Dorthe Henrichsdatter»Faderen ejede og beboede gården nuv.
Brogade 5-7,men ejede tillige gården nuv. Vestergade 18(b),og her kom de
nygifte til at bo til leje i de første år.

Ved grundtaxationen 1682 ses Henrich Lyre stadig at eje gården i Vestergade.
Datteren Dorthe døde I692(skifte 21/1,283). I698 2o/6,382 findes et skifte
efter guldsmedens hustru i 2»ægteskab»Margrethe Lisbeth Hansdatter,og nu
ses guldsmeden at eje gården. Da det er konen som dør, er hans værktøj
sikkert friholdt. Det nævnes ikke i skiftet,og der er ikke bevaret noget
skiftet efter guldsmeden selv. Gården havde 1682 matr.77 og blev 1698 vurT
deret til loo slette daler» Vestergade I8 var til hen i l8oo-tallet to lange
smalle grunde,der strakte sig ned til Sct» Gertrudsstræde»

Køge Arkiverne

Guldsmeden Adrian Zeidler var født i Lybæk og aflagde sin borgered på
rådstuen 19/12 1642. I de første år har han sikkert boet til leje og næv
nes l.gang i byens 2 „skattetermin 12/4 1643 på Nørregades østre side og
som nabo til Poul Bay Feldbereder, Ved skiftet efter hustruen»Engel Fisting
ses en buntmager,Hans Sebald i København,at have pant for 18 dl. i boligen,
muligt i inventaret.Hun blev 5/3 1643 begravet på den store kirkegård. Der
var et barn på 4 år i ægteskabet,som feldberederen blev formynder for ».lige
som det siges i skiftet, at Adrian Guldsmed havde arv til gode efter sine
forældre i Tyskland. (Skifteprt.1643,356)

1649 26/2 tinglæstes glarmester Hans Nielsens gård(bolig) til guldsmed
Adrian Zeidler.Boligen siges at ligge øst i Nørregade mellem smeden Jens
Haarlev mod syd og Poul Feldbereders gård mod nord(Smedens gård fik 1682
ved grundtaxationen nr. 218)

Matr. 219-222 var oprindelig en have,der tilhørte Ingeborg,Claus Thor
§m#de,som i 1634 blev købt af borgmester Hans Christensen Homble,og hvor
han opførte 4 boliger ..Enkelte boliger blev solgt fra efter borgmesterens
død l645»og det er i dette område,man må finde Zeidlers bolig.
1654 13/6 blev guldsmedens hustru,Susanne Bechers, i 2.ægteskab begravet
på den store kirkegård "med alle klokker"(Skiftepr» 1654 ,13)Der var pest
i byen samme år,og hun er muligt et af ofrene.
Tingbogen 4/8 1656(312) indeholder et skøde fra sognepræsten Porce Munck
i Strøby til Adria Zeidler. Det var en gård(l682 matr. 198) ,som præsten
tidligere havde solgt til den tyskfødte købmand Zakarias Lytcken,men som
ikke kunne klare den.Guldsmeden blev nu nabo til den anset tyskfødte købmad
Jacob Pomeyer,der ejede hjørnegården Torvet 2 og en del af Nørregade 1(1682
matr» 195 , 196,197)
Adrian Zeidler blev begravet 1658 25,Ejusdem. Han tidligere bolig blev
I9 /7 I656 købt af Christen Remmesnider. Samme år mødte guldsmeden som vid
ne i en sag mod byens to vægtere,som havde pryglet en fremmed karl til døde
på Torvet. Zeidler, der havde lukket sit vindue op ud til Nørregade,hørte
at karlen gav sig efter"de stor skrald" som slagene frembragte(Tingb.338).
1656)
Enken, Kirsten Willumsdatter, blev boende på gården til sin død.Gården blev
ved skiftet efter hende 5/1 166o (142) vurderet til 49o dl.
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